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 رؼش٣ق 

وم  فيذا  ومية  لمعبلمة أبي  محسِد بِؽ محسٍد بؽ داود الرشهاجيِّ ويعرف  بابؽ آُجررُّ شرح جامع  عمى مقدمة اآلُجرُّ
ه قرررد وسقشررري ت  ررررر تلرررارك وتعرررالى ررررر  لجسعرررر، سجسعرررك ؼيرررر   رررا س ودررا  مسرررا ذ رررر   ٖٕٚوترررؾسي  رررشة  ٕٚٙ،ولرررد  رررشة 

الجزاء، وليس لي ؼيرر إال الجسرع سحرالي  مرا قالرر الذري  ل برؽ الذري  سري تعميقرر عمرى شررح عمساؤ ا جزاهؼ ت عشا خضر 
 الحاج لآلجرومية:

 " سقد اعتسدت عمى  تب القدماء سي الشقل وإذا  ان أحد الذعراء يقؾل: 
 ولؼ أزجْر عؽ التزسضِؽ طضري  أطالُع  لَّ ديؾاٍن أرا   
ُؽ  لَّ بضٍك ؼير معشى   ر مؽ شعر غضري سذعري  ر ُ  أَضسِّ

سأ ا أقؾل  ل ما  قمتر هشا مؽ قؾل غضري ليس لي ؼير إال أ ي  قمتر مرؽ هشراك إلرى هشرا ورتوترر وقردمك ؼيرر وأخررت  
لرريس إال هرر ا " غضررر أ رري اخترررت لرر ؾة  رربلم العمسرراء  وقررد قضررل: اختيررار الرجررل قظعررة مررؽ عقمررر، وقررد  قمررك مررؽ ال تررب 

لحديث تقريلا لمظالب وقد اعتسدت  ثضرا  عمى  تاب )الشحؾ الرؾاسي   ضرسشك  ترابي القديسة والحديثة وزاوجك بضؽ القديؼ وا
كثضرا مؽ علاراتر ألن شرحر يقرب اللعضد ويدهل عمى الظالب سهؾ  تاب  ؽيس أولري طالرب الشحرؾ باقتشا رر ، ، وأخر ت 

ذرري  ل محضرري الررديؽ، ومعررا ي مررؽ جررامع الرردروس لم بليضشرري ، ومررؽ القؾاعررد األ ا ررية لمهاشررسي ، ومررؽ التح ررة الدررشية لم
الشحررؾ ، وا ررتخرجك تحؿيقررات مررؽ حؾاشرري الخزررري والرررلان ويررس، وشرررح الترررريا عمررى التؾضرريا و شرررح الرضرري 
لم اؼية وشرح ابؽ يعيش لمس رل و هسرع الهؾامرع لمدرضؾطي و مجسؾعرة شرروح اآلجروميرة و الستسسرة وشررحها لؤلهردل و 

 إعهار األ رار لمور ؾي و شرح مبل جامي عمى ال اؼية م شي الموضب واألشلا  والشغا ر و شرح 
 و )الدروس العربية  لمسرحمة االبتدا ية لم بليضشي  أخ ت  ثضرا مؽ تدريلات وأجوك عؽ األ ئمة 

، وأخرر ت أيزررا  مررؽ  ترراب درا ررات سرري أ ررمؾب القرررآن لمذرري  ل عوررد الخررال  عزرريسة و ترراب الدرا ررات  ترراب ؾرريؼ جرردا  
مرؽ الردر السررؾن لمحموري سهرؾ إعرراب لريس لرر  غضرر، وسدررت  إعرابرات  ؽيدراتوزدت  -ؽ طملرة العمرؼي  ل عشر  ثضر م
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مؽ اآليات ما يحتاج إلى ت دضر مؽ ت درضر إرشراد العقرل الدرميؼ ألبري الدرعؾد، وروح السعرا ي لآللؾ ري والتحريرر والتشرؾير 
 البؽ عاشؾر  ، باإلضاسة ل تب أخرى لؼ أذ رها .

 قالر اإلمام الذاطوي عمير رحسة ت: وبعد ه ا أقؾل ما 
 ْفَعلَ َأِعْذِني ِمَؽ التَّْدِسيِع َقْؾاًل َومَ       َوَناَدْيُت ألمَُّيؼَّ َيا َخْيَر َساِمٍع 
َىا   ْخَظلَ َأِجْرِني َفَل َأْجِري ِبَجْؾٍر َقأُ     ِإَليَػ َيِدي ِمْشَػ اْْلََياِدي َتُسدُّ

 َؾ اْْلَُمؾُن َتَحسُّلَ َوإْن َعَثَرْت َفيْ        ِبِدرَِّىا    َأِميَؽ َوَأْمشًا ِلأَلِميؽِ 
 ِلْخَؾِتِو اْلِسْرآُة ُذو الشُّؾِر ِمْكَحلَ       َأُقؾُل ِلُحٍر َواْلُسُروءُة َمْرُؤَىا 

ْؾِق َأْجِسلَ      َأخي َأيَُّيا اْلُسْجَتاُز َنْغِسي ِبَباِبوِ   ُيَشاَدى َعَمْيِو َكاِسَد الدُّ
 ْغزَاِء َواْلُحْدَشى َوِإْن كاَن َىْمَيلَ ِباال     ِبِو َخْيرًا َوَساِمْح َنِديَجُو  َوُعؽَّ 
 ْخَرى اْجِتياٌد َراَم َصْؾبًا َفَأْمَحلَ َواال   اْلُحْدَشَيْيِؽ ِإَصاَبٌة  ِلحدىَوَسمِّْؼ 

 ْؽ َجاَد ِمْقَؾالَ ِمَؽ اْلِحْمِؼ وْلُيْرِمْحُو مَ    ِرْكُو ِبَفْزَمٍة دَّ اَوِإْن كاَن َخْرُق فَ 
 السدتؾى الذي وجو لو ىذا الكتاب
فذذي دراسذذة الظالذذ  لمشحذذؾ ْلن السدذذتؾى اْلول ىذذؾ معرفذذة أساسذذيات  الثالذذأ أو الرابذذع ىذذذا الكتذذاب يذذأتي فذذي الترتيذذ  

وىذا في كتاب تسييدي قبل اآلجرومية ، ثؼ  فػ عبارة الستؽ مؽ غير تظؾيل ،  ثذؼ رذرح مخترذر لوجروميذة    الشحؾ
بعذد االنتيذاء بعذؾن ه مذؽ ىذذا  سأكت  في السدتؾيات الثلثة اْلولذى إن رذاء هالذي بيؽ يديػ ، و  ىذا الذرح  ثؼ

الذذذرح ، وآثذذرت أن أتؾسذذع فذذي ىذذذا الذذذرح بكثذذرة التؾلذذيح واْلمثمذذة والتذذدريبات والتشبييذذات ب بذذارة سذذيمة  ،   ليكذذؾن 
ؽ الظذلب قذد درس فذي السذدارس أو الكميذات وألسذؾا بذذيء مذؽ ررحا جامعا سيل في الؾقت نفدو ْلني رأيت كثيرا م

الشحؾ لكشيؼ لؼ يأخذوا الرؾرة الستكاممة لمشحؾ التي ىي لرورية لفيؼ الشحؾ ،  فذالشحؾ ال يفيذؼ إال إذا أحذيج بجسيذع 
ح ابذؽ عقيذل أبؾابو ،  فيؤالء الظلب يتخيمؾن أنفديؼ يتقشؾن الشحؾ فتجدىؼ إن أرادوا أن يدرسؾا ريئا يتؾجيؾن لذر 

عمى اْللفية ويدترغرون اآلجروميذة ويذرون أنفدذيؼ أكبذر مذؽ أن يدروسذؾىا ،   وال رذػ أنيذؼ إن درسذؾا رذرح ابذؽ 
عقيل  يفيسؾن كثيرا مسا يمقى عمييؼ ولكشو ال يعمق في أذىانيؼ ْلنيذؼ لذؼ يدذمكؾا الظريقذة الرذحيحة فذي العمذؼ وىذي 

ذا الكتاب الذي يمبي ما يحتاجؾن إليذو ويؤسدذيؼ فذي الشحذؾ تأسيدذا التدرج مؽ الرغير لمكبير فآثرت أن أوجو ليؼ ى
 . فمذلػ كان ىذا الذرح عمى الشحؾ الذي تراه  قؾيا
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 ركر وعرفان : 
سي الختام .. أحسد ت تعالى وأشكر  عمى ما ت زل وأ عؼ وهؾ أهل الثشاء والحسد ، عمى  عسر العغيسرة وآال رر الجدريسة، 

هررا وأّّشرري بالذرركر لؾالرردّي ال ررريسضؽ الرر يؽ  رران لهسررا ال زررل بعررد ت سرري تربضترري واإلحدرران إلرري، الترري هرر ا التررأليم سرررد مش
أ أل ت تعالى أن يجزيهسا عشي خضرا  وأن يرحسهسا  سا ربيا ي ل ضرا  جزاهسا ت عشي خضر الجرزاء وال ي رؾتشي أن أشركر 

عمى رأ هؼ زوجتري أم عثسران التري  ا رك خضرر معرضؽ لري كل مؽ أعا شي عمى إتسام ه ا اللحث مؽ األلدقاء  واألهل، و 
سي اللحث والذي  الد تؾر أ امة  سر ، وأكرم ت وأّاب شضؾخشا خضر الجزاء شضؾخ الشحؾ الذي  : وأخرص مرشهؼ السحردث 

 ل السدرشد ال وضررر الذرري  قا رؼ بررؽ بحررر اليسشري ح غررر ت تعررالى والذري  أحسررد عمرري الذرشؿيظي  ل األمررضؽ الذررشؿيظي 
غشرريؼ السرررري ّررؼ الرررشعا ي وشررضؾخ التربيررة والقرررآن الذرري  الرررالا مسرردوحا أبررا الذررامات رحسررر ت والذرري  أبررا حمسرري 

والذري  أبرا مررظ ى عورد الهرادي محسؾدا العريدي ح غر ت ورعا  والذري  أبرا يا رر عورد السرشعؼ  الرر الرديؽ رحسرر ت 
أتؾجررر بكامرل الذرركر والتقرردير لؤل ررتاذ الرد تؾر مشرررؾر أبرري زيشررة لت رمررر ّررؼ  وجسيررع شررضؾخشا ومررؽ لرر سزررل عمضشررا  رسؾر 

ولمذرريخضؽ ال اضررمضؽ أديررب الرررا ع وحدررشي بسراجعررة ال ترراب وإعظررا ي ا ررتدراكات م ضرردة جررزا  ت خضرررا وأجررزل لررر الثررؾاب 
الذري  ال اضرل شريخي   وال أ درى شركرالزبلعضؽ لت زمهسا بتشدض  ال تاب عمى ه ا الرشس  أحدرؽ ت إلضهسرا  سرا أحدرشا 

 ببلل الشجار ال ي شجعشي عمى إخراج ال تاب جزاهؼ ت عشا خضر الجزال وأجزل لشا ولهؼ األجر والثؾاب 

 الفقري إىل عفو ربه       

 علي هاني               
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 تسييد

 (عمؼ الشحؾ في مقدماتويذسل)
 وها إعرابا  وبشاء .هؾ عمؼ برألؾل يعرف بها أحؾال أواخر ال مؼ حال تر ض تعريفو:

مؾضرررؾل عمرررؼ الشحرررؾ ال مسرررات العربيرررة مرررؽ جهرررة اللحرررث عرررؽ إعرابهرررا وبشا هرررا والتراكضرررب الررررحيحة مرررؽ غضرررر  السؾلذذذؾ :
 الرحيحة والسعا ي التي يعظضها  ل تر ضب والسعا ي السحتسمة لمتر ضب الؾاحد 

 ّسرة عمؼ الشحؾ.الثسرة: 

 ليا ة المدان عؽ الخظأ سي ال بلم العربي .ٔ

سهؼ القرءان ال ريؼ والحديث الشوؾي سهسا  لحيحا  عسيقا س ي  حؾ قؾلر تعالى } وما قتمؾ  يقضشا {إذا  غررت إلرى هر    .ٕ
الجسمة ال ريسة بدون الشحؾ لؽ تخظر سي بالػ السعا ي السحتسمة ؼير مؽ  ؾ ر م عؾال مظمقا أي قتبل يقضشرا أو حرال 

ا قتمؾ  يقضشا ما قتمؾ  وسي  حؾ قؾلر تعرالى }ولرؾ جعمشرا  مم را لجعمشرا  أي متيقشضؽ أو  ؾ ر مؤ دا لسزسؾن الجسمة م
رجبل ولملدشا عمضهؼ ما يملدؾن { سهر   الجسمرة ال ريسرة لرؽ تحري  بسعشاهرا إال برالشحؾ ومعرسرة إعرراب الجسمرة و ر لػ 

اجتشورررؾا علرررادة لررؽ تررردرك الدرررر اللبلغررري سررري قؾلرررر تعرررالى } والررر يؽ اجتشورررؾا الظررراغؾت أن يعوررردوها { دون أن يقرررؾل 
الظاغؾت وبدون الشحؾ لؽ تدرك ال رق بضؽ الش ي بر } ما { والش ي بر } إن { سي  حؾ قؾلر تعرالى } مرا هر ا بذررا إن 

 ه ا إال ممػ  ريؼ { وهشاك سؾا د ال تحرى لمشحاة لؽ تعرسها إال إذا ذقك و سا قالؾا مؽ ذاق عرف 

" جراءت "كمِّهرا" بال درر كذذبؾا بآياتشذا كمِّيذامسرات  حرؾ قؾلرر تعرالى ". يدهل عمرى مريرد ح رل القررءان معرسرة حر رات ال  ٖ
" جراءت خمذق الدذسؾاِت واْلرَض " جراءت "كمَّهرا" برال تا وسري قؾلرر تعرالى "ولقد أريشذاه آياتشذا كمَّيذاوسي قؾلر تعالى "

" جراءت "األرِض" تحتهرا  لخمذق الدذسؾاِت واْلرضكمسة "األرَض" عمضها ستحر وسري قؾلرر تعرالى " درر  سعمرؼ الشحرؾ ِِ
 هؾ ال ي يقؾل لػ ه   ال مسة يجب أن يكؾن عمضها ضسة أو ستحة أو  درة.

 ومسا يوضؽ سزل الشحؾ ما قضل "السرُء مخوؾٌء تحَك لدا ر" واإل دان شظراِن لداٌن وجشاٌن". .ٗ

 وقؾل عود الحسضد بؽ يحضى " سعك شعلة يقؾل تعمسؾا العربية سإ ها تزيد سي العقل". 

 الحدؽ اللرري عشدما قال لر رجل:  يا أبؾ  عضد . سقال  دب الدوا ض  ش مػ أن تقؾل يا )أبا  عضد ". وما قالر 

 ودخل أعرابي الدؾق سدسعهؼ يمحشؾن، سقال:  لحان ت يمحشؾن ويربحؾن !



 

ٙ 

 وقؾل العمساء : العربية تزيد سي السروءة 

يحتراج إليرر إال بسرا ال يحتراج إليرر سقرد لرار محتاجرا  وقؾل الخمضل شي   ضوؾبر : }ال يرل أحٌد مرؽ الشحرؾ إلرى مرا  
  إلى ما ال يحتاج إلير". وه   قاعدة عغيسة سي طمب جسيع العمؾم

 وألجل  ل ذلػ قال اإلمام الدضؾطي: " إنَّ العمؾم  مَّها م تقرٌة إلى عمؼ الشحؾ". 

 هرؼ حر َّ ال هرؼ وقرد ال ي هرؼ ألربل  إال برر. واألولى تقديسر سي الظمب عمى  ا ر العمؾم الّن ال بلم بدون الشحرؾ ال يُ 
وقد رأيشا سي بمد ا الظملرة يزهردون سري طمرب هر ا العمرؼ  ستجردهؼ يتخرررؾن سري العمرؾم العاليرة  الت درضر  دون أن 
يكررؾن عشرردهؼ أد ررى اطرربلل عمررى هرر ا العمررؼ المهررؼ إال  ت ررا بقضررك مررؽ خرربلل درا ررتهؼ سرري السدر ررة أو الجامعررة وهرري 

 ش ع زادا لعمؾمهؼ أرشد ا ت وإياهؼ إلى  ؾاء الدوضل بزاعة  ا دة ال ت
يؼ بؽ خمف السهرا ي :   قال إبرـا
 والسرُء ت رُمر إذا لؼ يمحؽِ  الشحُؾ ُيْرمُا مْؽ لداِن األْلَ ؽ 
 سأجمُّها مشها ُمِؿيُؼ األلدؽ وإذا طموَك مؽ العمؾم أجمَّها 
 األعضؽ  لحؽ الذريم يزيمر عؽ قدر    وترا  يدق  مؽ لحاظ     
 وترى الؾضيع إذا ت مؼ معربا    ال ال رامة بالمدان األحدؽ      

 وقال الذاعر : 
 رأيك لدان السرء را د عقمر ... وعشؾا ر سا غر بساذا تعشؾن 

 وال تعد إلبلح الّمدان سإّ ر ... يخّور عّسا عشد  ويوّضؽ
 ويعجوشي زّي ال تى وجسالر ... ؼيدق  مؽ عضشّي  اعة يمحؽ

  

 "ومعمؾم أن مؽ يظمب قرض ) غؼ  الذعر وعسل الخظب محتاج ال محالة إلى التؾ ع سي عمؾم العربية  .٘
: السذهؾُر أنَّ أّوَل واضٍع لعمؼ الشحِؾ هؾ أبؾ األ ؾِد الدؤليُّ رر رحسر ت تعالى رر بأمر أمضر السرؤمشضؽ عمريِّ برؽ أبري والعوُ 

حؾ مررا روي أّن عميررا  رضرري ت عشررر لسررا أشررار عمررى أبرري و رروب تدررسية هرر ا العمررؼ بررالشطالررب رضرري ت عشررر 
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األ ررؾد الرردؤلي أن يزررعر قررال لررر بعررد أن عمسررر اال ررؼ وال عررل والحرررف : ا ررُا هرر ا الشحررؾ يررا أبررا األ ررؾد سدررسى 
 ب لػ تور ا  بم ل الؾاضع لر.

 وقضل إن ه   القرة ال ترا وقضل يرا بعزها. 
رحسرر ت رررر  لعمرؼ الشحرؾ يشظقرؾَن بالم رة العربيرِة  ظقرا  لرحيحا  مرؽ غضرر  وقْد  ان الشاُس قورل وضرع أبري األ رؾد ررر  

حاجٍة إلى قؾاعَد أل هؼ يشظقؾن بها  لحيحة  بدميقتهؼ ُّؼ لّسا اختم  العررُب برالَعَجِؼ سري ال تؾحراِت اإل ربلمية التري حرررت 
ان العربريِّ ساحتراج الشراس إلرى وضرع قؾاعرَد يزرلظؾن العلاَد مؽ علادِة العلراِد إلرى علرادِة ربِّ العلراِد َدَخرل الخظرأ سري المدر

 مؽ خبلِلها ألِدَشَتهؼ سؾضعها أبؾ األ ؾد رحسر ت  سا تقدم

 عمؾم العربية : 

 قال الدمشيؾري في االرراد الذافي عمى متؽ الكافي في عمؼ العروض والقؾافي : 

 عمؾم العربية اثشا عذر ويقال ليا عمؼ اْلدب وىي : 

مؼ الرذر  وعمذؼ االرذتقاق وعمذؼ الشحذؾ وعمذؼ السعذاني وعمذؼ العذروض وعمذؼ القاريذة وعمذؼ قذرض الذذعر عمؼ المغة وع
وعمؼ الخج وعمؼ إنذاء الشثذر مذؽ الرسذاول والخظذ  وعمذؼ السحالذرة ومشذو التذؾاريل وأمذا عمذؼ البذديع فقذد جعمذؾه ذيذل 

 قمت عمى سبيل اِلجسال :  لعمسي البلغة ال قدسا برأسو فإن قمت ما ررح ىذه العمؾم وما فاودتيا

إن عمذؼ المغذة عمذؼ باْللفذام السشقؾلذة عذؽ العذرب وبسعانييذا الدالذة ىذي عمييذا بالسظابقذة وفاودتذو الذتسكؽ مذؽ  .ٔ
 مخاطبة أىل المدان ومؽ إنذاء الذعر والخظ  والرساول 

حتذراز عذؽ الخظذأ وإن عمؼ الرر  : عمؼ يعر  بو أحؾال أبشية الكمؼ التذي ليدذت بذإعراب وال بشذاء وفاودتذو اال .ٕ
 في المدان والتسكؽ مؽ الفراحة والبلغة 

 وإن عمؼ االرتقاق : عمؼ يعر  بو أصل المفظ وفرعو ، وفاودتو التسييز بيؽ السذتق والسذتق مشو  .ٖ

 وإن عمؼ الشحؾ يعر  بو أحؾال أواخر المفظ إعرابا وبشاء وفاودتو االحتراز عؽ الخظأ في المدان  .ٗ

ر  بو أحؾال المفظ العربي التذي بيذا السظابقذة لسقتزذى الحذال وفاودتذو فيذؼ الخظذاب وإن عمؼ السعاني عمؼ يع .٘
 وإنذاء الجؾاب بحد  السقاصد واْلغراض جاريا عمى قانؾن المغة في التركي  
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وإن عمؼ البيان : عمؼ يعر  بو إيراد السعشى الؾاحذد بظذرق مختمفذة فذي ولذؾح الداللذة عميذو وفاودتذو الذتسكؽ  .ٙ
 المدان بذلػ مؽ مخاطبة أىل 

وأما عمؼ العروض وعمؼ القؾافي : فالعروض عمؼ أصؾل يعر  بيا صحيح أوزان الذعر وفاسدىا وما يعترييا  .ٚ
مؽ الزحافات والعمل وفاودة عمؼ العروض أمؽ السؾلد مؽ اختلط بعض الذعر بذبعض وأمشذو عمذى الذذعر مذؽ 

 وز يعر  بؾلؾح أن القرآن ليس بذعر  الكدر وتسييز الذعر مؽ غيره ومعرفة التغير الجاوز وغير الجا

فعمذذؼ بأصذذؾل يعذذر  بيذذا أحذذؾال أواخذذر اْلبيذذات  الذذذعرية مذذؽ حركذذة وسذذكؾن ولذذزوم وجذذؾاز ي وأمذذا عمذذؼ القذذؾاف .ٛ
 وفريح وقبيح

وإن عمؼ قرض الذعر عمؼ يعر  بو كيفية إنذاء السؾزون السقفذى الدذالؼ مذؽ العيذؾب وفاودتذو اِلعانذة عمذى  .ٜ
 في الذىؽ بخل  الكلم السشثؾر   سيؾلة حفظ الكلم وثباتو

وإن عمذذؼ  الخذذج أي الكتابذذة عمذذؼ يعذذر  بذذو أحذذؾال الحذذرو  فذذي ولذذعيا وكيفيذذة تركيبيذذا فذذي الكتابذذة  .ٓٔ
 وفاودتو االحتراز عؽ الخظأ في الكتابة 

وإن عمذؼ إنذذاء الشثذر مذؽ الرسذذاول والخظذ  ىذؾ معرفذة اِلتيذان بذذالكلم السشثذؾر عمذى سذبيل اِلنذذذاء  .ٔٔ
ظ  وليرسل لشحؾ اْلقارب كاْلصحاب وسب  ىذه السعرفة تتبع رعر البمغذاء ونثذرىؼ فذي خظذبيؼ ليمقى في الخ

 ورساوميؼ وفاودتو االحتراز عؽ الخظأ في اِلنذاء 

وإن عمذذؼ السحالذذرة ىذذؾ معرفذذة اْلرذذياء التذذي تؾافذذق الحالذذة الراىشذذة كسعرفذذة قرذذة أو رذذعر أو سذذجع  .ٕٔ
ال وفاوذذدة ىذذذه السعرفذذة إلقذذاء ىذذذه اْلرذذياء فذذي مجذذالس لتمقذذى فذذي مجذذالس التخاطذذ  لسشاسذذبة يقتزذذييا الحذذ

التخاط  الدالة عمى نباىة مؽ أتى بيا ومؽ ىذه السعرفة معرفة أحؾال الشاس السالية التي ىي عمؼ التذاريل 
 بشاء عمى أنو مؽ عمؼ السحالرات 

يعذر  بذو وجذؾه وأما البديع الذذي جعمذؾه ذيذل وتابعذا لعمسذي البلغذة وىسذا السعذاني والبيذان فيذؾ عمذؼ  .ٖٔ
تحديؽ الكلم بعد رعاية السظابقة وولؾح الداللة وفاودتو معرفة ما يذدخل فذي الكذلم مذؽ السحدذشات وغيرىذا 

 فتدبر " انتيى كلم الدمشيؾري بترر  
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أقؾل وزاد بعزيؼ عمذى ىذذه العمذؾم عمذؼ تذاريل اْلدب وىذؾ عمذؼ يبحذأ عذؽ أحذؾال المغذة ومذا أنتجتذو  .ٗٔ
شغؼ والشثر في مختمف العرؾر وما عرض فييا مؽ أسذباب الزذ ف والقذؾة والرذعؾد قراوح أبشاويا مؽ بميغ ال

 والدثؾر 

وعمؼ أصؾل الشحؾ وىؾ عمؼ أدلة الشحذؾ التذي تفرعذت عشيذا فروعذو كأصذؾل الفقذو بالشدذبة لمفقذو مذع  .٘ٔ
 الفارق  في القياس بيشيا 

 يا وعمؼ اْلصؾات وىؾ عمؼ مخارج الحرو  وترحيح السخارج وكيفية وكسية صفات .ٙٔ

 وعمؼ الشقد اْلدبي  .ٚٔ

 وعمؼ الؾلع ويسكؽ رد ىذه العمؾم إلى ما ذكره الدمشيؾر رحسو ه  .ٛٔ

وأنبيػ أن مؽ أىؼ كت  عمذؼ اِلنذذاء السثذل الدذاور البذؽ اْلثيذر ومذؽ أىذؼ كتذ  عمذؼ السحالذرة العقذد الفريذد 
ؾخي  ومذؽ أىذؼ كتذ  اْلدب ْلحسد بؽ دمحم ونذؾار السحالرة وأخبار السذاكرة ْلبي عمي السحدؽ بؽ أحسد التش

ما بيشو ابؽ خمدون بقؾلو وسسعشا مؽ ريؾخشا في مجالس التعميؼ أن أصؾل ىذا الفؽ وأركانو أربعة دواويذؽ : 
( وكتذاب الشذؾادر ْلبذي عمذي ٗ( والبيان والتبييؽ لمجذاحظ ٖ( كتاب الكامل لمسبرد ٕ( أدب الكات  البؽ قتيبة ٔ

ى ىذه اْلربعة فتبع ليا وفرو  عشيا وأمذا أىذؼ كتذ  أصذؾل الشحذؾ فيذؾ القالي ] يقرد أمالي القالي [ وما سؾ 
 االقتراح لمديؾطي وه سبحانو السؾفق 

 تعريف بسؤلف الكتاب : 

وم، ولد سشة  ومية  لمعلمة أبي  محسِد بِؽ محسٍد بؽ داود الرشياجيِّ ويعر   بابؽ آُجرُّ وتذؾفي سذشة  ٕٚٙمتؽ اآلُجرُّ
ي مؽ صذشياجة وآجذروم كمسذة أمازي يذة معشاىذا الفقيذر والرذؾفي وكذان جذده داود أول ه وىؾ فقيو نحؾي مغرب ٖٕٚ

مؽ عر  بيذا المق  وكان ابؽ آجروم مؤلف الرسالة إماما في الشحؾ ولذد بفذاس ودرس فييذا ودرس عمذى أبذي حيذان 
حذؾ والقذرآن فذذي وحغذي بإجازتذو عذاش فذي مكذة زمانذا وألذف مقدمتذو اآلجروميذذة وعشذدما عذاد إلذى فذاس الزم تعمذيؼ الش

جامع الحي اْلندلدي إلى أن مات رحسو وكان مذتيرا بالتقؾى ويذيد لذلػ عسؾم الشفع بسقدمتو  قال الكفراوي : إنذو 
ألف متؽ اآلجرومية تجاه البيت الذريف وحكي أنو لسا ألفو ألقاه في البحر وقذال إن كذان خالرذا ع تعذالى فذل يبمذى 

 وكان اْلمر كذلػ
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 الكتاب كيفية قراءة اسؼ
وميَّة  )األْجروِميَّة  )الُجروِمية  وال ل وا ع جا ز   وا ؼ ه   السقدمة ُيقرأ بكيؽيات متشؾعة: )اآلُجرُّ

 ذكُر بعِض السراجع وترتيُ  الكتِ  التي ُتْدَرُس في عمِؼ الشحؾ:

 الكتاب اْلول:

 ولها شروح  ثضرة جدا  مشها: األجرومية وهي مؽ السختررات الشاسعة التي   ع ت بها إلخبلص مؤل ها  ٔ)

 التح ة الدشية: لمذي  ل بؽ محضي الديؽ بؽ عود الحسضد أ.

 : لمذي  حدؽ ال  راويِّ اوي شرح ال  ر  ب.

 شرح العبلمة أحسد بؽ زيشي دحبلن ج.

 األزهرية وشروحها لمذي  العبلمة خالد بؽ عود ت األزهري   ٕ)

 لها شروح مشها متسسة األجرومية لمعبلمة الحّظاب و   ٖ)

 ال ؾاكر الجشية لمعبلمة عود ت بؽ أحسد ال اكهي وهؾ شرح مخترر. أ.
 ال ؾاكب الدرية لمذي  عود اللاري األهدل وهؾ شرح مؾ ع جامع. ب.

قظر الشدى وبلُّ الردى وشرحر لمعبلمة ابؽ هذام وهشاك شرٌح لم اكهي شارح الستسسة ا سر مجضب الشدا إلى شرح   ٗ)
وعميررر حاشررية العبلمررة يررس الحسررريِّ وهرر ا الذرررح أجسررع مررؽ شرررح ابررؽ هذررام ويدرراعدك عمررى سهسررر  قظررر الشرردى

 مراجعة الترريا عمى التؾضيا ل ؽ سي ه ا الذرح شيء مؽ التعقضد  

شرر ور الرر هب وشرررحر لمعبلمررة ابررؽ هذررام رحسررر ت وعميررر شررروح وحررؾاٍش  ثضرررٌة مشهررا حاشررية العبلمررة ل بررؽ ل   ٘)
 الذهضر باألمضر ال وضر وحاشية العدوي وهي حاشية جامعة السال ي 

 ألؽية ابؽ مالػ لمعبلمة جسال الديؽ بؽ عود ت بؽ مالػ وعمضها شروح  ثضرة جدا :  ٙ)

مشهررا شررررح ابررؽ عقضرررل لمعبلمررة قاضررري القزرراة عورررد ت بررؽ عقضرررل وا  ررع الحؾاشررري عميررر حاشرررية الذررري  ل  .ٔ
ا الذرررح مررع حاشررية الخزررصري مررؽ أ  ررع ال تررب وأ ررهمها ل هررؼ األلؽيررة سهسررا الرردمياطي الذررهضر بالخزررري وهرر 

 دؾيقا  هبل 
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ومررؽ شررروح األلؽيررة أيزررا شرررح األشررسؾ ي لمعبلمررة عمرريِّ ابررؽ ل األشررسؾ ي وأحدررؽ الحؾاشرري عميررر حاشررية  .ٕ
ذررح والحاشرية الررلان لمذري  ل برؽ عمريِّ الررلان ومرؽ أراد أن يحري  بجسيرع مدرا ل األلؽيرة سعميرر بهر ا ال

 وقد حق  شرح األشسؾ ي العبلمة ل محضي الديؽ عود الحسضد سي أربعة أجزاء وهؾ مؽ أ  س التحؿيقات 

ومشها أوضا السدالػ إلى ألؽية ابؽ مالػ لمعبلمة ابؽ هذام وأحدؽ شروحر شررح التررريا عمرى التؾضريا  .ٖ
 لحسريلمعبلمة خالد بؽ عود ت األزهري وعمير حاشية لمذي  يس ا

 زوا د األلؽية لمعبلمة السختار بؽ بؾ ة الذشؿيظي مع شرحها وقد طلعك سي دولة  اإلمارات طلعة حديثة   ٚ)

 م شي الموضب عؽ  تب األعاريب لمعبلمة ابؽ هذام وهؾ مؽ أ  ع وأحدؽ ال تب وعمير شروح وحؾاشي  ثضرة  ٛ)
 :  يمؽ شروحر  ّبلّة شروح لمعبلمة ل بؽ أبي بكر الدمامضش 

 :السدسى بذررح السرزج وهرؾ شررح مرزج ؼيرر الذررح بالسذرروح وأوضرا السرتؽ براألحسر وولرل ؼيرر   الذرح اْلول
 إلى حرف ال اء قال سي ال ذف : لؾ  سل ه ا الذرح ل ان أحدؽ الذروح  مها  

 : هرؾ مظورؾل تح ة ال ريب سي ال بلم عمى م شى الموضب أل ر سري الهشرد وا رتعسل ؼيرر قرال أقرؾل و  والذرح الثاني
 طلعتر دار عالؼ ال تب الحديث سي أربعة أجزاء 

 : أل ر بسرر وهؾ ل ضر قضل تراجع عؽ ه ا التعمض  وأشهد   در ب لػ  والذرح الثالأ 
ومررؽ شرررروح الس شرري السهسرررة غشيرررة األريررب عرررؽ شرررروح م شرري الموضرررب / لسرررظ ى رمرررزي األ ظررراكي  وهررؾ مظورررؾل  ررر لػ  

 أربعة أجزاءطلعتر دار عالؼ ال تب الحديث سي 
 ومؽ الحؾاشي التي عمى الس شى : حاشية الد ؾقي عمى الس شى و حاشية األمضر 

 وقد شرح شؾاهد  شرحا ال مزيد عمير الذي  ل بؽ عمي بؽ طر الدرة سي ستا القريب السجضب إعراب شؾاهد م شي الموضب 

 ضب وهؾ مؽ أحدؽ التحؿيقات وقد حق  الستؽ تحؿيقا را عا الذي  الد تؾر عود المظيم بؽ ل الخظ

 ثانيًا: السراجع السيسة في الشحؾ:
 تدهضل ال ؾا د لمعبلمة ابؽ مالػ .ٔ
 هسع الهؾامع لمعبلمة الدضؾطي .ٕ
 شرح الس رل لسؾس  الديؽ بؽ عمي بؽ يعيش .ٖ
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 األشلا  والشغا ر سي الشحؾ لمعبلمة الدضؾطي .ٗ
 ي لمذي  علاس بؽ حدؽ.ومؽ ال تب السعالرة السهسة:  تاب الشحؾ الؾاس .٘

 

 باب الكمسة

 ويذتسل عمى  مبحثيؽ

 السبحأ اْلول : تعريف الكلم الشحؾي وما يتبعو 

 السبحأ الثاني:أقدام الكمسة 

 و ثلث مداول ويذتسل عمى تسييد

 .االسؼ تعريفو وعلماتؤ

 .الفعل تعريفو أقدامو وعلمات كل قدؼٕ

 .الحر  تعريفو وعلماتوٖ
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 السبحأ اْلول 
 تعريم ال بلم الشحؾي وما يتلر

وم رحسر ت تعالى:  قال ابؽ آُجرُّ

 (( بالؾلعِ  )) الكلُم ىؾ المَّْفُظ الُسَركَُّ  ، السفيدُ 
 الذرح:
 الكلموالكمسة و القؾلوالمفظ يودأ الشحاة ررر رحسهؼ ت تعالى ررر عادة بتعريم  
 تعريم:ؼيقؾلؾن سي  
حقيقذذة كذذان االرذذتسال كذذذ ا زيذذد وخالذذد   أو حكسذذا هررؾ الرررؾت السذررتسل عمررى بعررض الحررروف الهجا يررة  )المفظ(:

 كالسزسر السدتتر في أمر الؾاحد كذ ا قؼ   
 : مدتعسل  ر)زيد  و مهسل  ر)ديز  مقمؾب زيد والقدؼ األول أي السدتعسل يدسى قؾال ويشقدؼ المفظ إلى

السدررتعسل  رؾاء  رران  مسررة  رر} زيررد {  أو  بلمررا   ررر} زيرد قررا ؼ {  أو غضرهسررا  رر }  ترراب زيررد { سهررؾ هرؾ الم ررل  فذ)القؾل(:
 قؾل سق  ال  مسة وال  بلم 

 هي ل ل م رد لر معشى أو هي قؾل م رد  ر } زيد ،  تاب ، قمؼ {  )الكمسة(:
 كسا قال السؤلف )هؾ الم ل السر ب الس ضد بالؾضع  )والكلم(:

 لم ل والقؾل : معشى اؾليح ت .ٔ
 كل ما ت مسك بر إن  ان باألحرف العربية األلف واللاء والتاء...ال  سهؾ ل ل  ؾاء أكان:

مدرررتعسبل عشرررد العررررب  كمسرررة )مدرررجد  السؾضرررؾعة لسكررران العلرررادة عشرررد السدرررمسضؽ و كمسرررة )رجرررل  سهررري أ 
 مؾضؾعة لم  ر اللالغ وه ا القدؼ يدسى قؾال 

زيد سالعرب ال تعرف له   ال مسرة معشرى وهر ا القدرؼ ال يدرسى قرؾال  أم غضر مدتعسل  ر)ديز  مقمؾب ب(
 بل ل غا سق  
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 ررر)ساطسة  عمررؼ عمررى امرررأة   ٔوهرري قررؾل م رررد ، والس رررد هررؾ السم ررؾظ بررر بسرررة  واحرردة بحدررب العرررف الكمسذذة: .ٕ
 هام والزسا ر  حؾ: أ ا،  حؽ، أ ك، هؾ وأ ساء اإلشارة  حؾ: ه ا، ذلػ، ه  ، هؤالء وهسزة اال ت 

 :ٕوهؾ ما اجتسع ؼير أربعة شروط الكلم الشحؾي : .ٖ
 أن يكؾن مر لا  :  الذرط الثاني       أن يكؾن ل غا  :  الذرط اْلول
 أن يكؾن مؾضؾعا  بالؾضع العربي:  الذرط الرابع        أن يكؾن م ضدا  :  الذرط الثالأ

 با(هل  )ال الرر إال ت  )أقرؼ الرربلة  )آت الز راة  )ال تخرش إال  حؾ )الحسد هلل  )لمى ت عمى ل  )ال حؾل وال قؾة إال
 ت  )يدخل اإل بلم إلى  ل بضك سي العالؼ  )ت خالقشا .

 ررح التعريف : 

خرج بو اِلرارة والكتابة فميدت كلمًا عشد الشحاة ْلنيا ليدت لفغا ، ولكشيذا كذلم عشذد  أن يكؾن ل غا : فالذرط اْلول:
 المغؾييؽ

أي أن يتر رب مرؽ  مسترضؽ سرأكثر سخررج  حؾ)زيرد  )بكرر  و)هر ا  سربل يدرسى  بلمرا  عشرد  أن يكؾن مركبذًا: الشرط الثاني:
 الشحاة.

والسررراد باإلسررادة أن ي ضررد سا رردة تامررة يحدررؽ الدرركؾت عمضهررا مررؽ السررت مؼ بحضررث ال يلقررى  أن يكذذؾن مفيذذدًا: جُشررسالجُلحُرر  
  ان الم ل غضر م ضد  حؾ ) إن جاء زيد  )لؾ جاء زيد  سبل يدسى  بلما   الدامع مشتغرا لذيء آخر  سخرج ما إذا

 
أي أن ت رؾن األل راظ السدرتعسمة سري ال ربلم مرؽ األل راظ التري وضرعها العررب  أن يكؾن بالؾلع العربي:  اُششؽ اُشاثغ:

درسى بهر ا اال رؼ سرإذا لمداللة عمى معشرى مرؽ السعرا ي مرثبل  )َحَزرَر   مسرة وضرعها العررب لسعشرى وهرؾ ذات الذرخص الس
 قمك )حزر محسٌد  ت ؾن قد ا تعسمك  مستضؽ  ٌل مشهسا مسا وضعر العرب.

                                                 
تنيبو : قوؿ كثَت من النحاة  : " اؼبفرد ما ال يدؿ جزؤه على جزء معناه "مأخوذ من اؼبناطقة وىو مناسب الصطالح اؼبناطقة الناظرين  ٔ

لكنو مركب على  للمعاين ال اصطالح النحاة الناظرين للفظ من حيث اإلعراب والبناء فنحو "عبد هللا"  علما مفرد على تعريف اؼبناطقة
 التعريف الذي ذكرتو يف األعلى وىذا األنسب ألف فيو إعرابُت 
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بخبلف ما إذا ت مسك بكبلم مسا وضعر العجؼ  ال رس والرروم والتررك سإ رر ال يدرسى  بلمرا  سري عررف عمسراء العربيرة وإن 
  سا  أهل الم ة األخرى  بلما.

 وقد  غسر بعزهؼ بقؾلر:
 ل ٌل مر ٌب م ضٌد قد وضعْ  عشد ا سْمتدتسعْ إنَّ ال بلَم  

 وه ا )قؾل  ال غضر  ما ليس بكمسة وال كلم: .ٗ
سه   السر لات اإلضاؼية )قؾل  سق . أل هرا ليدرك  مسرة لتر وهرا   حؾ: )غبلُم زيٍد  و)كتاُب بكٍر  و)مدجُد السديشِة 

 .مؽ  مستضؽ وليدك  بلما  أل ها غضر م ضدة سا دة يحدؽ الدكؾت عمضها
 سالحالل أّن الم ل:

 مشر ما لؼ تدتعسمر العرب  ر)ديز  مقمؾب زيد سه ا ل ل ال قؾل. .ٔ

ومشر ما ا تعسمتر العرب ويدسى ه ا القدؼ قؾال  والقؾل يشقدؼ إلى:  مسة و ربلم ومرا لريس بكمسرة وال  ربلم )برل قرؾل  .ٕ
 سق  

 تدريبات
 بضؽ ال مسة وال بلم والقؾل ؼيسا يأتي: 

  . العمُؼ  اسعٌ ٘ . ِمؽْ ٗ  . قمؼٌ ٖ . هلٕ . سرٌس ٔ
 . )وهلل ما سي الدساوات وما سي األرض ٛ. )توك يدا أبي لهب  ٚ    . )قل هؾ ت أحد ٙ

  
           يكترررب زيرررٌد الررردرَس، قررررأت  تررراَب الشحرررِؾ  .ٔٔ      . لؾ ذهب عسرو ٓٔ . إذا جاء زيدٜ

 ) عْؼ ، جؾابا لسؽ  أل)هل حزر زيد؟ .ٕٔ
 اِلجابة:

 قؾل أل ها ل ل مدتعسل، وهي  مسة أيزا أل ها قؾل م رد.فرس:  .ٔ

 قؾل أل ها ل ل مدتعسل، وهي  مسة أيزا أل ها قؾل م رد.ىل:  .ٕ

 قؾل أل ها ل ل مدتعسل، وهي  مسة أيزا أل ها قؾل م رد.قمؼ:  .ٖ
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 قؾل أل ها ل ل مدتعسل، وهي  مسة أيزا أل ها قؾل م رد.مؽ:  .ٗ

  ها ل ل مدتعسل، وهي  بلم أيزا أل ها ل ل مر ب م ضد بالؾضع.قؾل ألالعمؼ نافع:  .٘

 قؾل أل ها ل ل مدتعسل وهي  بلم أيزا أل ها ل ل مر ب م ضد بالؾضع)قل ىؾ ه أحد(:  .ٙ

 قؾل أل ها ل ل مدتعسل، وهي  بلم أيزا أل ها ل ل مر ب م ضد بالؾضع.تبت يا أبي لي (: ) .ٚ

قرررؾل أل هرررا ل رررل مدررتعسل، وهررري  ررربلم أيزرررا أل هرررا ل رررل مر رررب م ضرررد  اْلرض(: )وع مذذذا فذذذي الدذذذساوات ومذذذا فذذذي .ٛ
 بالؾضع.

 قؾل أل ها ل ل مدتعسل، وليدك بكمسة أل ها مر لة، وليدك بكبلم أل ها غضر م ضدة سهي قؾل سق . إذا جاء زيد: .ٜ

هرا غضرر م ضردة سهري قرؾل قرؾل أل هرا ل رل مدرتعسل، وليدرك بكمسرة أل هرا مر لرة، وليدرك بكربلم أل لؾ ذى  عسذرو:  .ٓٔ
 سق .

 رل مشهسرا قرؾل أل هرا ل رل مدرتعسل، وهري  ربلم أيزرا أل هرا ل رل مر رب  قرأت كت  الشحِؾ:، . يكت  زيٌد الدرَس ٕٔ-ٔٔ
 م ضد.

وهؾ)قد حزر زيرد   ربلٌم أل رر وإن  ران محر وسا  ل شرر سري حكرؼ السؾجرؾد وتقردير ال ربلم ) عرؼ، )نعؼ( مع السحذو   .ٖٔ
 قد حزر زيد .

 ش اُضب٢ٗأُجؾ

 أقدام الكمسة 

 :قال ابن آجروم رحمه هللا
َفاالْسُؼ ُيْعَرُ  بالخفِض َوالتَّْشِؾيِؽ ، َوُدُخؾِل اْلِلِف َواللِم وُحُروِ   َوَأْقَداُمُو َثلَثٌة : اْسٌؼ َوِفْعٌل َوحْرٌ  َجاَء ِلَسْعشىً )

وحرو  القدؼ وىي : الؾاو ،  بَّ ، َواْلَباُء ، واْلَكاُ  ، َواللمُ اْلَخْفِض َوِىَي : ِمْؽ ، وإلى ، َوَعْؽ ، َوَعَمى ، َوِفي ، َورُ 
 ( الفعلِ  ، وال دليلُ  االسؼِ  ما ال يرمح معو دليلُ  والحر ُ ،  والباء ، والتاء

 الذرح:

 تسييد
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مررِة هرر ا ال رررل بررالغ األهسيررة ألن أبؾابررا   ثضرررة تترتررب عميررر ويكؽيررػ مررؽ سؾا ررد  أّ ررػ بؾا ررظتر تدررتظيع تسضضررَز الجس 
 اال سية مؽ ال عمية وتدتظيع أن تسضضز ال اعل مؽ السوتدأ والخور 

 .اسؼ وفعل وحر أقؾل األل اظ التي تتر ب مشها ل ة العرب تشقدؼ إلى ّبلّة أقدام:  

 

 

 االسؼ

 تعريف االسؼ
 مرولؼ تقترن وضعا  بزمؽ مؽ األزمان الثبلّة: الساضي والسزارل واأل هؾ  مسة دلك عمى معشى سي   دها 
 ولتؾضيا ه ا ال بلم  قؾل: 
 لؾ وضعشا ساكهة أمام إ دان وهؾ ال يعرسها، سقال ما ه  ؟ 
سأجوشررا )ت رراح  سهشررا  مسررة )ت رراح  هرري الرمررز والعبلمررة الدالررة عمررى تمررػ ال اكهررة أي هرري ا ررؼ ي هررؼ مشررر الدررامُع تمررػ  

 ال اكهة السعضشة دون غضرها.
 فعشدنا ريئان: 

 لة بها ساكهة لها أولاف حدية خا .ٔ

ول ل معضؽ إذا  ظقشا بر ا ررف ال هؽ ملاشررة إلرى تمرػ ال اكهرة الخالرة سهر   ال اكهرة )مدرسى ، لهرا ا رؼ يسضزهرا  .ٕ
 عؽ غضرها ويحددها سبل تختم  بدؾا .

 وبه ا يتوضؽ لػ معشى  مسة )ا ؼ 
  ر)كتاب  و)َجَسل  و)زيد  ويدسى ا ؼ ذات  واالسؼ قد يدل عمى ريء محدؾس: 
  ر)الُحب  و)الل ض  و)الذرف  و)ال  اء  ويدسى ا ؼ معشى  عمى ريء يعر  بغير الحؾاس الغاىرة:وقد يدل  

 واال ؼ سي الحالتضؽ ال يدل عمى زمؽ.
 اسؼ.و  ل ما دل عمى إ دان أو حضؾان أو  لات أو جساد أو ما ع أو شيء مؽ األشياء سهؾ 
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 ومؽ األ ساء: 
 و)ا ؼ الس عؾل :  ر)مقروء  .ٕ            )أ ؼ ال اعل :  ر)قا ؼ  .ٔ
 و)الزسضر :  ر)أ ا  و)أ ك  .ٗ           و)ا ؼ اإلشارة :  ر)ه ا   .ٖ

 علمات االسؼ:
 لبل ؼ عبلمات  ثضرة أهسها ما ذ ر  السؤلف وهي: 

 . الجرٔ
د الجرررر سررري الررررحيِؼ  س رررل  مسرررة مشهرررا ا رررؼ لؾجرررؾ  ِ الررررحسؽ تِ ِِ  درررؼإذا رأيشرررا  مسرررة مجررررورة عرسشرررا أ هرررا ا رررؼ مثرررل )ب 

 آخر ِ وهؾ هشا ال درة، ومثل ال درة ما  اب عشها  الياء سي السثشى وجسع الس  ر الدالؼ و يأتي ما يشؾب عؽ ال درة

 . التشؾيؽٕ
، )ذهورك إلرى زيرد    إذا رأيشا سي  مسة ضستضؽ أو ستحتضؽ أو  درتضؽ عرسشا أ ها ا ؼ مثرل: )جراء زيرٌد ، )رأيرك زيردا  

 لا ، محسٍد  و  لػ: )مدمساٌت، مدمساٍت، وحضشئٍ   و  لػ يقال سي: )محسٌد،
 و ان األلل أن ت تب ه   ال مسات زيُدْن، زيَدْن، زيِدن  
 محسُدْن، محسَدْن، محسِدْن، مدمساُتْؽ، مدمساِتْؽ، حضشئِ نْ  
مررزا  ي شرري أي بزيررادة  ررؾن  رراكشة سرري آخررر ال مسررة ول ررشهؼ ا ررت شؾا عشهررا بت ريررر الحر ررة )أي وضررعؾا مكرران الشررؾن ر  

 عشها وهؾ ت رير الحر ة أي الزسة الثا ية وال تحة الثا ية وال درة الثا ية 
 وه ا التشؾيؽ يغهر سي الؾلل، أما عشد الؾقف سبل يغهر. 

 هؾ  ؾن  اكشة زا دة ت ؾن سي آخر ال مسة ل غا  ال خظا  ووق ا . فالتشؾيؽ:
  مسة ا ؼ.سإذا وجد ا تشؾيشا  سي  مسة، دلشا ذلػ عمى أن تمػ ال 

 دخؾل )ال( في أول الكمسة:  .ٖ

 إذا وجد ا )ال  سي  مسة دلشا ذلػ عمى أّن تمػ ال مسَة ا ٌؼ  حؾ: 

 )ال تاب  ألمها )كتاب  دخمك )ال  سي أولها.
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 )الوضك  ألمها )بضك  دخمك )ال  سي أولها.

 )السدجد  ألمها )مدجد  دخمك )ال  سي أولها.

 . دخؾل حر  مؽ حرو  الجر عميوٗ
 حروف الجر عذرون ذ ر مشها السؤلف رحسر ت تعالى: 
سرري قؾلررر تعررالى:  إلذذى(و) مذذؽ()ِمررْؽ وإلررى وَعررْؽ وعمررى وسرري ُوربَّ واللرراء وال رراف، وواو القدررؼ، وترراء القدررؼ   حررؾ ) 

 األقرى   السدجدالحرام إلى  السدجد) لحان ال ي أ رى بعود  ليبل  مؽ 
عمرى )السدرجد ، )سالسدرجد  ا رؼ بردلضل دخرؾل حررف الجرر، إضراسة إلرى  حررف جرر دخمرك ففي ا مؽ السدجد   ذ)مؽ(:

 وجؾد )ال  سضها وجرها بال درة.
 و} إلى السدجد { )إلى  حرف جر و)السدجد  ا ؼ، ويقال سضها ما قضل سي )السدجد  الدابقة.

 بدلضل دخؾل)عؽ  عمضهاسر)عؽ  حرف جر، و)السؤمشضؽ  ا ؼ   السؤمشضؽسي قؾلر تعالى: )لقد رضي ت عؽ  عؽ(و حؾ )
 س ٌل مؽ )ها  و)ال مػ  ا ؼ بدلضل دخؾل }عمى{ عمضها.تحسمؾن   ال مػا وعمى هسي قؾلر تعالى:)وعمض عمى(و حؾ)
  موضؽ  ضبللأو سي  هدىقؾلر تعالى: )وإ ا أو إياكؼ لعمى  في(و حؾ )
  ريؼ لقضتر  رجلسي قؾلشا: رّب  ربّ (و حؾ )
 ِت   بدؼسي: ) الباء(و حؾ)
 شيء  سثمرسي قؾلر تعالى: )ليس   الكا (و حؾ )

  األرضوما سي  الدساواتما سي  هللسي قؾلر تعالى: )و  اللم(و حؾ ) 
 و تاب مدظؾر   الظؾرالقدؼ قؾلر تعالى: )و  واو(و حؾ )
 ألجتهدنّ ا(هل القدؼ سي قؾلػ: ب باء(و حؾ )
 إن  دت لترديؽ   (هلالقدؼ سي قؾلر تعالى: )تا تاء(و حؾ )
 س ل حرف مؽ ه   الحروف اللارزة حرف جر وما تحتر خ  ا ؼ 

 تشبيو
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 )واو القدؼ(ال يرا أن  قؾل: )أقدؼ  ت  ب  ر )أقدؼ  مع  
بل يجب ح ف سعل القدؼ بأن  قرؾل ) ت ألسعمرّؽ  أو)ترا(هل  )تاء القدؼ(وال أن  قؾل )أقدؼ تا(هل  ب  ر )أقدؼ  مع  
 ألسعمّؽ 
ا معهرا األمرران أعشري ذ رر سعرل القدرؼ وح سرر ؼيررا أن  قرؾل: )أقدرؼ برا(هل ألسعمرّؽ  أو ؼيرر باء القدذؼ(بخبلف ) 

 )با(هل ألسعمّؽ  

 

 الفعل

 تعريف الفعل
 كمسة دلك عمى معشى سي   دها واقتر ك بأحد األزمشة الثبلّة الساضي والسزارل والسدتقول 
 )جمس يجمس اجمس  )قرأ يقرأ اقرأ    حؾ )كتب يكتب اكتب  
 تعريم يتزا أن ال عل  يدل عمى أمريؽ:مؽ ال

 الحدث  در ر بالعقل  ال تابة والجمؾس والقراءة وهؾ ال ي يدسى  معشى أوليسا 
مرثبل  دلرك عمرى معشرى وهرؾ  كتذ حرل ؼير ذلػ السعشى وقد يكرؾن ماضريا  أو مزرارعا  أو مدرتؿلبل  س مسرة  زمؽ وثانييسا
)قذذرأ( و رر لػ يقررال سرري  فعذذًل مالذذياً زمؽ الساضرري سهرر ا ال عررل يدررسى ودلررك عمررى أّن هرر ا السعشررى حرررل سرري الرر)الكتابذذة( 

 )جمس(و
السعشذذى س ررل  مسررة مررؽ هرر   ال مسررات دلررك بررري تها الجديرردة عمررى األمررريؽ أيزررا  يقذذرأ(أو ) يجمذذس(أو) يكتذذ (وإذا قمشررا )
هرررؾ لرررالا لمحرررال  ل رررؽ الرررزمؽ لررريس زمشرررا   ررران وا قزرررى برررل والذذذزمؽ وهرررؾ ال تابرررة والجمرررؾس والقرررراءة السعشذذذى:  والذذذزمؽ

 فعًل مزارعاً واال تؿلال، وه ا يدسى 
 )يجمس(.و)يقرأ( سه ا لالا الن يكؾن اآلن أو سي اال تؿلال، و  لػ  )يكت  زيٌد(سإذا قال قا ل: 

 اقرأ(:)اجمْس(، ، )اْكتْ (وإذا قمشا ) 
 دلك  ل  مسة عمى األمريؽ أيزا: 

 اءةوهؾ طمب ال تابة، وطمب الجمؾس، وطمب القر  السعشى 
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 ال ي يتحق  ؼير الظمب، والزمؽ هشا مدتقول سق  والزمؽ 
 أن ال عل  مسة دلك عمى معشى سي   دها واقتر ك بأحد األزمشة الثبلّةفعل أمر فتحرل  وه ا يدسى  

 أقدام الفعل
 )اْكتْ (.وأمر  حؾ )يكتُ ( ومزارل  حؾ )َكتَ (،ماض  حؾ  الفعل ثلثة أقدام: 

 قع سي الزمان ال ي قول زمان الت مؼما دل عمى حدث و  فالسالي 
 ما دل عمى حدث يقع سي زمان الت مؼ أو بعد . والسزار  
 ما دل عمى حدث يظمب حرؾلر بعد زمان الت مؼ. اْلمرو  
 تجضب بال عل الساضي  أكل زيٌد الظعاَم(، )جمس زيٌد(، )نرَر زيٌد عسرًا(سإذا  ألػ شخص ماذا سعل زيد؟ تقؾل: ) 
 تقؾل: )تاء(سعمك؟ تجضب بش س اإلجابة الدابقة مع إضاسة  وإذا  ألػ ماذا 

 )أكمُت الظعاَم(، )جمدُت(، )نررُت عسرًا( تجي  بالفعل السالي .
 وإذا  ألػ ماذا ي عل زيد اآلن؟

(، )يجمُس زيٌد(تقؾل:    ٖتجضب بال عل السزارل  )يأكل زيٌد الظعاَم(، )يزرُب زيٌد العدوَّ
 وإذا  الػ ماذا ت عل اآلن؟ 

 تجضب بال عل السزارل  )آكل الظعام(، )أْجمُس(، )أْنُرر عسرًا(تقؾل:  
 وإذا  الػ ماذا  ي عل زيد؟ لػ أن تقؾل: 

 )يأكُل الظعاَم( أو )سيأكُل الظعاَم(  
 )يجمُس زيٌد( أو )سيجمُس زيٌد( تجي  بالفعل السزار    

 وإذا  ألػ ماذا  ت عل؟
 )آكُل الظعام( أو )سآكل الظعام(  

                                                 

ٖ
ويج  أن ُنذّكر ىشا بسا أخذنا فذي السقذدمات، وىذؾ أّن الفعذل السزذار  فذي أولذو )ىسذزة( أو )نذؾن( أو )يذاء( أو   

 )تاء( وتدسى حرو  مزارعة وىي مجسؾعة في قؾلػ )نأيت( نحؾ:أكتُ ، نكتُ ، يكتُ ، تكت ُ 



 

ٕٕ 

 ْجمُس( أو)سأجمُس( )أ 
 )اقرأ( أو )سأقرأ( تجي  بالفعل السزار    

 وإذا قال لػ اْقرأ ال تاَب سقد أمرك بالقراءة.
 وتقؾل في اْلمر : اجمْس، اكتْ  ، اكتْ  ، انرْر  
 

 تدريبات
 هات السزارل واألمر مؽ األسعال اآلتية: 
 حزَر،  اَم، أكرَم، ا قمبَ ، َتشّلَر، أتَى. 

 اِلجابة
 َر  مزارُعر )َيْحُزُر ، وأمر  )اْحُزْر )حز 
 ) ام  مزارعر )َيشاُم ، وأمر  )َ ْؼ  
 )أْكَرَم  مزارعر )ُيْ ِرُم ، وأمر  )أْكِرْم  
 )ا قمب  مزارعر )َيشقمُب ، وأمر  )ا قمْب  
 )تشلَّر  مزارعر )َيتشلُر، وأمر  )تشّلْر  
 )أتى  مزارعر )يأتي ، وأمر  )ا ِك  

 علمات اْلفعال
 هشاك عبلمات تسضز  ل سعل عؽ أخؾير وهي   لػ تسضز  عؽ اال ؼ والحرف. 

 . علمة السالئ
 ساطسة  قامْت ساطسة، ْت  حؾ جاء تاء التأنيأ الداكشة: أ.

 ساطسة القرآن ْت قرأ 
 : أي تاء ال اعلالتاء الستحركة .ب
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 جئُت(وهي موشية عمى الزؼ لمست مؼ  حؾ ) 
 جئَت( حؾ )وعمى ال تا لمسخاطب الس  ر  
 )جئِت(وعمى ال در لمسؤ ثة السخاطلة  حؾ  
 و  لػ يقال سي: 
 )قرأُت وقرأَت وقرأِت( )حزرُت وحزرَت وحزرِت()قسُت وقسَت وقسِت(  
سإذا وجدت إحدى العبلمتضؽ  ان ال عل ماضيا  وال يذترط اجتسال عبلمتضؽ ررر  سرا يذرترط ذلرػ سري سعرل األمررررر برل  

 هشا. ال يتأتى سي وقٍك واحدٍ 

 . علمة السزار ٕ
 عبلمة السزارل قوؾل )لؼ  أو )الدضؽ  أو ) ؾف  
و حررؾ: ) رريجمُس،  رريقرأ،  رريأكُل  و حررؾ: ) ررؾف يجمررُس،  ررؾف يقرررُأ،  ررؾف   حررؾ: )لررؼ يجمررْس، لررؼ يأكررْل، لررؼ يقرررأ  
 يأكُل 

 . علمة اْلمرٖ
 ال يكؾن ال عل سعل أمر إال إذا اجتسعك ؼير عبلمتان: 

 لظمبداللتر عمى ا أ.
 قوؾلر ياء السخاطلة سبل بد مؽ اجتسال العبلمتضؽ معا :    ب.

 )اجمدي(.سهؾ يدل عمى طمب الجمؾس ويقول ياء السخاطب ستدتظيع أن تقؾل:  جمْس( حؾ )ا 
   )اقروي(هؾ سعل أمر أل ر يدل عمى طمب القراءة ويقول الياء تقؾل:  )اقرأ(و حؾ:  
 )اكتبي(عمى طمب القراءة ويقول الياء تقؾل: هؾ سعل أمر أل ر يدل  )اكُتْ (و حؾ:  
 وإليػ ه ا الجدوَل لتؾضيا العبلماِت: 
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 جُٔحض٢
تاء التأنيأ 
 الداكشة

 جألٓس السزار  تاء الفاعل

 اكتوي لؼ اكتْب،  أكتبُ  كتوُك،  توَك،  توكِ  كتوْك  كتبَ 

 اجِمدي  أجمُس ، لؼ أجمْس  جمدُك، جمدَك، جمدِك  جمدْك  جمَس 

 كمي  أكل،  لؼ آكل مُك، أكمَك، أكمِك أك أكمْك  أكلَ 

 احُزري  سأحزرُ ،  لؼ احزْر  حزرُت، حزرَت، حزرتِ  حزرْت  حزرَ 

سهرر   العبلمررات الدررابقة تسضررز ال عررل عررؽ أخؾيررر، وتسضررز ال عررل عررؽ اال ررؼ وال عررل والحرررف. سال مسررة الترري سضهررا هرر    
 العبلمات هي سعل قظعا  ال ا ؼ وال حرف.

بررضؽ الساضرري والسزررارل قررد سهرري ترردخل عمررى السزررارل والساضرري تقررؾل قررد جمررس، قررد  ومررؽ العبلمررات السذررتر ة 
 يجمس.

 الحر 

 تعريف الحر 
 مؽ، إلى، في، لؼ، إّن، ال، ىل. الحرف  مسة دلك عمى معشى سي غضرها  حؾ: 

 علمة الحر 
 ليس لمحرف عبلمة وجؾدية بل عبلمتر عدمية 
ال مؽ عبلمات ال عرل سأ رك تعررض عمرى ال مسرة عبلمرات اال رؼ سرإن عدم قوؾلر شضئُا مؽ عبلمات اال ؼ و  فعلمتو 

اتر ك بأحدها أي قومتها سهي ا ؼ، وأما إن لؼ تترف بها، سشعرض عمضها عبلمات ال عل سرإن قومتهرا سهري سعرل، وإن لرؼ 
 تقومها سهي حرف.

 الجذذيؼسؾقررر  قظررة و لخذذاءفاولتقريررب ذلررػ  قررؾل: إّن حرررف الحرراء )ح  يتسضررز عررؽ الخرراء )خ  والجرريؼ )ج  بالشقظررة،  
 و ظر  قظة والحاء عبلمتر عدمية وهي عدم وجؾد الشقظة سؾقر وال و ظر.

 داللة الحر 
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الحرررف ال يرردل عمررى أي معشررى مررا دام مش ررردا  بش دررر ل ررؽ إذا وضررع سرري  رربلم عهررر لررر معشررى لررؼ يكررؽ مررؽ قوررل ،  
ة سرإذا ا  ررد عرؽ ذلرػ الذريء بقري غضرر دال سالحرف  العبلمة السررؾبة بجشرب شريء لضردل عمرى أن سري ذلرػ الذريء سا رد

 عمى معشى ألبل 
  )سافرت مؽ مديشتي إلى مكة(مؽ قؾلػ:  )ِمْؽ( حؾ  
سري  )ِمذْؽ(تدل عمى أّن بداية الد ر  ا ك مؽ مديشتي، وه ا السعشى هؾ االبتداء، ولؼ ُي هؼ إال بؾضرع  )ِمْؽ(س مسة  

مؽ( تذدل عمذى معشذى االبتذداء بذأمر خذارج عذؽ لفغيذا ففذي السثذال )ِمذْؽ( فذذ)جسمة، سالجسمة لها ال زرل سري بيران معشرى 
الدابق وفي نحؾ ) خرجت مؽ البررة ( دلت عمى ابتداء الخروج الستعمق بالسحل السخروج مشو وىذؾ البرذرة السديشذة 

اء فذذي والبرذذرة ولذذؼ تذذدل عمذذى حقيقذذة االبتذذداء نفدذذو كسذذا يذذدل عميذذو االبتذذداء فذذي قؾلذذػ : أعجبشذذي االبتذذداء ْلن االبتذذد
 السثال اسؼ لو معشى مدتقل ال يفتقر لمؾلع في جسمة 

هشرا تردل عمرى معشرى  )ِمذْؽ(و )مذا(،و  )ِمْؽ(مر لة مؽ  )مسا(قؾلر تعالى: )وأ  قؾا مسا رزقشاكؼ  سر سي)في( و  لػ  
 بعض )أي التلعيض  ل ؽ مؽ خبلل الجسمة.

ار  سا يحؾي اإل اُء األشياَء التي تؾضع ؼير، و سا يحرؾي ل ان السعشى أّن زيدا  تحؾير الد )زيٌد في الدار(ولؾ قمشا:  
 الغرُف السغروَف.

 مش ردة وإ سا سهؼ مشها بعد وضعها سي جسمة.)في( وه ا السعشى لؼ ي هؼ مؽ ل غة  الغررية، )في(سسعشى  مسة  
 سالحرف إذا   مسة دلك عمى معشى سي غضرها أي بدوب غضرها. 

 تشبيو أول : 
 روف السعا ي، وهي التي لها معشى سي غضرهاال بلم هشا عمى ح 
 التي معشاها الغرؼية. )في(  حؾ:

 التي معشاها اال ت هام سي  حؾ قؾلػ: )أزيُد  اليسزة( و) 
 التي معشاها اال تعبلء. )عمى(و 
أما الحروف التري تتر رب مشهرا ال مسرة  حرؾ )ز، ي، د  سري قؾلرػ: )زيرد  سهر   تدرسى حرروَف السلرا ي وهري ليدرك  

 سا  مؽ أقدام ال مسة.قد
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تشوير ّان : قال الدضؾطي سي الهسع ما ذ ر ا  مرؽ أن الحررف ال يردل عمرى معشرى سري   درر هرؾ الر ي أجسرع عميرر الشحراة 
وقررد خرررق إجسرراعهؼ الذرري  بهرراء الررديؽ بررؽ الشحرراس سقررال ال رررق بررضؽ الحرررف وبررضؽ اال ررؼ وال عررل أن السعشررى الس هررؾم مررؽ 

مشر حال اإلسراد ] أي قول دخؾلر عمى جسمة [ بخبلف اال ؼ وال عل سرالس هؾم مشهسرا سري  الحرف مع غضر  أتؼ مؽ الس هؾم
 التر ضب عضؽ الس هؾم مشهسا سي اإلسراد " ا  بتررف 

 مسا سبق يتبيؽ لشا: 

 أّن اال ؼ وحد  يدل عمى معشى غضر مقترن بزمؽ وضعا . .ٔ

 وأّن ال عل وحد  يدل عمى معشى مقترن بزمؽ وضعا . .ٕ

 أّن الحرف ال يدل عمى شيء مشهسا ما دام مش ردا ، سإذا دخل جسمة دل عمى معشى سي غضر  ولؼ يدل عمى زمؽ.و  .ٖ

 وأّن السزارل ال بد أن يكؾن سي أولر حرف مؽ حروف السزارعة السجسؾعة سي قؾلػ )أَ ضُك  أو ) أيُك . .ٗ

 )ال . وأّن مؽ عبلمات اال ؼ الجرَّ والتشؾيؽ ودخؾل حروف الجر ودخؾل .٘

 وأّن مؽ عبلمات ال عل تاَء التأ ضث الداكشة وتاَء ال اعل .ٙ

 وهسا ت ؾ ان سي الساضي سق ، 

 ومؽ عبلمات ال عل )لؼ، والدضؽ، و ؾف 

 وه   ت ؾن سي السزارل سق .

 ومؽ عبلمات ال عل داللتر عمى الظمب مع قوؾلر ياء السخاطلة 

 وه   العبلمة ال ت ؾن إال سي سعل األمر سق .

 وأن الحرف ما ال يرما معر دلضل اال ؼ وال دلضل ال عل. .ٚ

 تدريبات

 التدري  اْلول:
 َمّضز اال ؼ وال عل والحرف، واذ ر العبلمة السسضزة ل ل مشها . 

 .)إّن الربلة تشهى عؽ ال حذاء والسش ر ٕ         )بدؼ ت الرحسؽ الرحيؼ  .ٔ
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 ولؼ يؾلد  .)لؼ يمدٗ   )والعرر إّن اإل دان ل ي خدر  .ٖ

 )مالػ يؾم الديؽ  .ٚ.)الحسد هلل رب العالسضؽ    ٙ         )الرحسؽ سا أل بر خوضرا  .٘

 ِلجابة

 )بدؼ ت الرحسؽ الرحيؼ   مها أ ساء إال اللاء مؽ )بدؼ     ٔ

 سهي ا ؼ: بدلضل دخؾل حرف الجر ووجؾد ال درة سي آخرها. اسؼ(سأما )

سهسررا ا ررسان: برردلضل  )الذذرحيؼ(والذذرحسؽ( لضل وجررؾد ال درررة تحررك الهرراء وأمررا )سهررؾ ا ررؼ: بررد )ه(وأمررا ل ررل الجبللررة 
 دخؾل )ال  عمضهسا ووجؾد ال درة سي آخرهسا.

 : حرف أل ر ال يقول  عبلمة اال ؼ وال عبلمة ال عل عمير.)إّن()إّن الربلة تشهى عؽ ال حذاء والسش ر    ٕ
دخؾل )الدضؽ و ؾف ولؼ  عمضها تقؾل: َ ترشهى، سعل بدلضل إمكان : تشيى ا ؼ بدلضل دخؾل )ال .الرلة: 

ا ؼ لؾجؾد )ال  الفحذاء:  حرف أل ر ال يرما دخؾل عبلمة اال ؼ وال عبلمة ال عل عمير.عؽ:   ؾف تْشهى.
ا ؼ لؾجؾد )ال  :  السشكر حرف أل ر ال يرما دخؾل عبلمة اال ؼ وال عبلمة ال عل عميرالؾاو:  ووجؾد ال درة.
 ووجؾد ال درة.

حرف أل ر ال يرما دخؾل عبلمة اال ؼ وال عبلمة ال عل :  (الؾاو) :  عرر إن اإل دان ل ي خدر )وال  ٖ
حرف أل ر ال يرما دخؾل عبلمة اال ؼ وال  سي )ل ي :  اللم ا ؼ لؾجؾد )ال  سي أولر: (اِلندان) عمير.

ا ؼ :  خدر مير.حرف أل ر ال يرما دخؾل عبلمة اال ؼ وال عبلمة ال عل ع:  في عبلمة ال عل عمير.
 لدخؾل حرف الجر عمضها ولؾجؾد ال درة  سي آخر 

: (يؾلد)و  (يمد)حرسان لعدم قوؾلهسا عبلمات اال ؼ وال عبلمات ال عل.: (الؾاو)و (لؼ: ) )لؼ يمد ولؼ يؾلد   ٗ
 سعبلن مزارعان بدلضل دخؾل )لؼ  عمضهسا.

مؽ )سا أل  حرف لعدم قوؾلر عبلمات : (فاءال)اسؼ لؾجؾد )ال(.  (الرحسؽ) :  )الرحسُؽ سا أل بر خوضرا  .٘
اال ؼ وال عبلمات ال عل. أي أل ر ال يقول التشؾيؽ وال )ال  وال يدخل عمير حرف جر. وال يقول الدضؽ وال 

 سعل أمر لداللتر عمى الظمب وقوؾلر الياء تقؾل: سا ألي.:  (اسأل)  ؾف وال)لؼ  وال )تاء التأ ضث ...ال .
مؽ )بر  ا ؼ لدخؾل :  (الياء) وؾلر عبلمات اال ؼ وال عبلمات ال عل.حرف لعدم ق: ( الباء)

 : اسؼ لؾجؾد التشؾيؽ. (خبيرا) حرف الجر عمير.
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حرف لعدم قوؾلر عبلمات اال ؼ وال :  (اللم) ا ؼ لؾجؾد ال.: (الحسد:) )الحسد هلل رب العالسضؽ  .ٙ
جر عمير وهؾ البلم وبدلضل وجؾد ال درة ا ؼ بدلضل دخؾل حرف اللفظ الجللة )ه(:  عبلمات ال عل.

ا ؼ بدلضل وجؾد )ال  سي أولر، ووجؾد الياء : (العالسيؽ) ا ؼ بدلضل جرها بال درة.:  (رب) تحك الهاء.
 التي هي عبلمة لمجر  يابة عؽ ال درة.

  مها أ ساء لؾجؾد ال درة سي آخرها ولؾجؾد)ال  سي)الديؽ  :  )مالػ يؾم الديؽ  .ٚ

 انيالتدري  الث
 َبّضْؽ ال عل الساضي والسزارل واألمر سي  ل مسا يأتي:

 )ال يؽ يؤمشؾن بال ضب ويؿيسؾن الربلة  .ٕ           )ومسا رزقشاهؼ يش قؾن  .ٔ

 )إّن ال يؽ   روا  ؾاء عمضهؼ ءأ  رتهؼ أم لؼ تش رهؼ ال يؤمشؾن  .ٖ

  )ومؽ الشاس مؽ يقؾل أمشا با(هل وبالضؾم اآلخر وما هؼ بسؤمشضؽ .ٗ

 )ولدؾف يعظيػ ربػ  .ٙ           ) يقؾل لػ السخم ؾن  .٘

 )رب اجعل ه ا الومد آمشا   .ٛ         )إذ قالك امرأة سرعؾن   .ٚ

 )وال تظع ال اسريؽ والسشاسقضؽ ودل أذاهؼ وتؾ ل عمى ت و  ى با(هل و يبل  .ٜ

 اِلجابة

 تاء التأ ضث وتاِء ال اعل. سعل ماض بدلضل قوؾلر:  )رزق(:  )ومسا رزقشاهؼ يش قؾن  .ٔ

 لؼتقؾل )سي غضر القرآن : )لؼ والديؽ وسؾ ( سعل مزارل بدلضل إمكان دخؾل )يشفقؾن(: 

 .يشفقؾا، سيشفقؾن، سؾ  يشفقؾن 

كل مشهسا سعل مزارل بدلضل إمكان دخؾل )يؤمشؾن ويقيسؾن(: : )ال يؽ يؤمشؾن بال ضب ويؿيسؾن الربلة  .ٕ
  ضؤمشؾن،  ؾف يؤمشؾن،  يؿيسؾن  ؾف يؿيسؾن.ير القرآن : تقؾل في غ )لؼ والدضؽ و ؾف 

 )إن ال يؽ   روا  ؾاء عمضهؼ ءأ  رتهؼ أم لؼ تش رهؼ ال يؤمشؾن  .ٖ

َكَ َرْت،   رَت يا  تقؾل في غير القرآن: كل مشهسا سعل ماض لقوؾلر تاء التأ ضث وتاء ال اعل:)كفروا وأنذرتيؼ(
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 ، أنذرِت.أنذرْت، أنذرُت، أنذرتَ /   عدوَّ ت

 كل مشهسا سعل مزارل لقوؾلر)لؼ والدضؽ و ؾف .)تشذرىؼ ويؤمشؾن(:  

  )ومؽ الشاس مؽ يقؾل آمشا با(هل وبالضؾم اآلخر وما هؼ بسؤمشضؽ  .ٗ

: سعل مزارل بدلضل إمكان دخؾل )لؼ والدضؽ و ؾف . تقؾل سي غضر القرآن: )لؼ يقْل،  يقؾُل،  ؾف )يقؾل(
 بدلضل قوؾلر تاء التأ ضث وتاء ال اعل. : سعل ماضٍ  )آمشا( يقؾُل .

 تقؾل سي غضر القرآن: )آمشْك، آمشُك، آمشَك، آمشِك .

 : )يقؾل  سعل مزارل بدلضل دخؾل )الدضؽ  عمير.)سيقؾل( ) يقؾل لػ السخم ؾن . .٘

 : سعل مزارل بدلضل دخؾل ) ؾف  عمير.)يعظيػ( )ولدؾف يعظيػ ربػ  .ٙ

 : سعل ماٍض، بدلضل دخؾل تاء التأ ضث وتحر ْك بال در لبللتقاء الداكشضؽل()قا : )إذ قالك امرأة سرعؾن  .ٚ

: سعل أمر، ل ؽ  قؾل هشا )سعل دعاء  تأدبا  مع ت تعالى. ألن الظمب )اجعل( )رب اجعل ه ا الومد آمشا   .ٛ
لر ياء إْن  ان مؽ أ  ل إلى أعمى يدسى دعاء. والدلضل عمى ا ر سعل أمر هؾ داللتر عمى الظمب وقوؾ 

 السخاطلة. تقؾل سي غضر القرآن: )اجعمي التراب طضشا  يا هشُد .

 )وال تظِع ال اسريؽ والسشاسقضؽ ودْل أذاهؼ وتؾ ل عمى ت و  ى با(هل و يبل  .ٜ

: سعل أمر بدلضل داللتر عمى الظمب وقوؾلر )د  وتؾكل( : سعل مزارل بدلضل قوؾلر لر)لؼ والدضؽ و ؾف . )تظع(
 : سعل ماٍض بدلضل قوؾلر تاء التأ ضث وتاِء ال اعلْ  )كفى( .ياء السخاطلة

 جسعك األسعال الثبلّة. ال ريسة  وه   اآلية
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 تعريف اِلعراب:  السبحأ اْلول
 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:

اِخَمِة َعَمْيَيا  َلْفًغا َأْو َتْقِديًرا (( )) اِِلْعَراُب ُىَؾ تغيير َأَواِخِر اْلَكِمِؼ الْخِتلِ  اْلَعَؾاِمِل الدَّ
 الذرح:

 ال مسات العربية تشقدؼ مؽ حضث ت ضر آخرها أو عدم ت ضر  إلى قدسضؽ:
 وهؾ ال ي يت ضر حر ة آخر  بدوب دخؾل العؾامل. السعربالقدؼ اْلول: 
 وهؾ ال ي ال يت ضر آخر  بل يمزم حالة واحدة ل ضر عامل وال اعتبلل. السبشي القدؼ الثاني:

 زيدا(ً  ، )أكرم عسرٌو زيدٌ إذا  غر ا إلى  مسة )زيد  ووضعشاها مع غضرها بأن  قؾل مثبل :)جاء  ول السعرب:القدؼ اْل 
وجد اها تت ضر مؽ رسع إلى  رب إلى جر سه   ال مسة تدسى  مسة معربة أل ر ت ضر آخرها بحدب ما بزيٍد(.)مررت 

 يقتزير ويظملر العامل .
 جاء زيٌد(:س ي قؾلشا )

سي ه   الجسمة مرسؾعة، أل ها ساعل وال اعل ال يكؾن  )زيٌد(، وال عل محتاج إلى ساعل ؼيجب أن ت ؾن  مسة سعل )جاء(
  جاءهؾ ال عل ) )زيٌد(إال مرسؾعا وال ي  ان  ولا سي رسع 

 معسؾل وهؾ معرب )زيٌد(و)زيٌد(، عامل أل ر رسع  فذ)جاء(
 زيدًا(: )أكرم عسرووسي قؾلشا 

 وتحتاج إلى م عؾل بر )وهؾ ال ي وقع عمير اإلكرام  ساعل )وهؾ ال ي قام باإلكرام    تحتاج إلى)أكرمكمسة 
  )زيدًا(، والس عؾل بر هؾ )عسرو(سال اعل هؾ 

وال ي  وب لر ه ا الشرب )وهؾ ما يدسير الشحاة عامبل   هؾ  )زيدًا(،والعرب ال تأتي بالس عؾل بر إال مشرؾبا،  سُشِرَب 
 عامل وزيد معسؾل و بل مؽ عسرو وزيد معرب أل ر ت ضر آخر  عمى حدب ما يقتزير العامل )أكرم(، سر)أكرم(ال عل 

 )مررت بزيٍد(:وسي قؾلشا 
 هشا )زيٍد(اللاء حرف جر، وحروف الجر ال يأتي اال ؼ بعدها إال مجرورا  سهي تظمب دا سا  ا سا  تجر ، وقد جرت 

 معسؾل لها. )زيٍد(ا ؼ مجرور باللاء سر )زيٍد(عامل و)الباء( سر
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 ت ضرت مؽ رسع إلى  رب إلى جر )زيد( بلحل أن  مسة 
 دسير  كذ)زيد()زيٌد، زيدا ، زيٍد  بدوب العؾامل )جاَء، أكرَم، حرف اللاء  وال ي يت ضر آخر  مؽ ال مسات بدوب العؾامل 

 )معربًا(.
 وكذلػ يقال في )السدكيؽ( و)العالؼ( في قؾلشا:

 )جاء العالُؼ ، أكرمُك العالَؼ، مررُت بالعالِؼ . ، مررُت بالسدكضِؽ .)جاء السدكضُؽ، أكرمُك السدكضؽَ 

 تشبيو
سهي موشية إال ال عل السزارل سهؾ معرب ما لؼ تترل بر  ؾن  اْلفعالمعربة  األمثمة الدابقة وأما  اْلسساءمعغؼ 

 سهي موشية أبدا وال ت ؾن معربة الحرو الشدؾة أو  ؾن التؾ ضد وأما 

 سإليػ أمثمتر: -وال يكؾن إال مزارعا  -ة هي لبل ؼ السعرب وأما ال عل السعرب األمثمة الدابق
زيٌد  سر)يجمس  سعل مزارل معرب أل ر قد ت ضر آخر  بدوب العؾامل الداخمة  يجمْس زيٌد، لؼ  يجمَس زيد، لؽ يجمُس )

  )لؼ(وال جازم يجزمر  ر )لؽ(،سعٌل مزارل مرسؾل لعدم دخؾل  الب يشرلر  ر -(زيديجمُس سي قؾلشا ) -)يجمُس(سر عمير
 )يجمس(و )يجمس(عامل، أل ر  رب  )لؽ(عمير، سر )لؽ(مشرؾب بدوب دخؾل -زيد  َس يجم سي قؾلشا )لؽ-)يجمَس( و

 .)لؽ(معسؾل أل ر ُ ِرب بر
 
 )يجمس(و )يجمس(،عامل أل ر جزم  )لؼ(سر عمير. )لؼ(مجزوم بدوب دخؾل  -يجمْس زيد(سي قؾلشا ) -)يجمْس(و

 )لؼ( ر جزم برمعسؾل أل
 )فعًل معربًا(.ت ضرت مؽ رسع إلى  رب إلى جزم بدوب العؾامل سم لػ  دسضها  )يجمس( بلحل أّن  مسة  

 فاودة اِلعراب
 اإلعراب بر تتسضز السعا ي بعزها مؽ بعض سإذا قمشا:

عؾل بر هؾ عسرو الن الن ال اعل يأتي مرسؾعا ، و عرف أّن الس  )عسرو( عرف أّن ال اعل هؾ )أكرم زيدًا عسٌرو(،
 الس عؾل بر يأتي مشرؾبا .

  عرف أّن ) ميسان  م عؾل بر ال ساعل أل ر مشرؾب سهؾ السأتي ال اآلتي. )فمسا جاَء سميساَن(وسي قؾلر تعالى 
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  هام.سهؾ ا ت )ما أحدُؽ زيٍد(سه ا   ي. وإذا قمشا:  )ما أحدَؽ زيٌد(وإذا قمشا:  سه ا تعجب.)ما أحدَؽ زيدًا( وإذا قمشا: 
 سمؾال اإلعراب لسا عرسشا ال رق بضؽ ه   السعا ي. و  لػ يقال سي ال عل السزارل.

 وأما الحروف سبل تحتاج إلى اإلعراب، أل ها تدل عمى معشى ي هؼ بدوب غضرها ، سم لػ  ا ك  جسيع الحروف موشية.
اٍن بل لها معشى واحد  سبل تحتاج إلى ومثل الحروِف ال عُل الساضي وسعُل األمر، س ي ال الب ال تأتي عمضها عدة مع

 اإلعراب سم لػ هي موشية.
 هؾ مقابل وضد السعرب وهؾ ال ي ال يت ضر آخر  بل يمزم حالة واحدة ل ضر عامل وال اعتبلل.القدؼ الثاني السبشي: 

 يكؾن سي اال ؼ وال عل والحرف والسبشي:
 واليػ أمثمتر:

 .ىؤالِء، أكرم زيٌد ىؤالِء، مررت بيؤالءِ  جاء تقؾل: )ىؤالِء( مثال االسؼ السبشي: .ٔ
لؼ تت ضر بل بقضك عمى حالة واحدة وهي ال در مع جسيع العؾامل سهي  مسة موشية ]ا ؼ موشي  )ىؤالِء( بلحل أن  مسة 

] 
 تحتاج إلى مجرور )الباء(و،  تحتاج إلي م عؾل مشرؾب )أكرَم(و ،  تحتاج إلى ساعل مرسؾل )جاَء(سر

 عمى حالة واحدة. الِء()ىؤ ومع ذلػ بقضك 
 )اسسا مبشيًا( دسير  سساذا  دسي ه ا اال ؼ ال ي ال يت ضر؟

 سي ذلػ  حؾ قؾلشا: )ىؤالِء(مثل  )ىذا(و )الذيؽ(و
 يخاسؾن ت.َؽ الذيجاء  - أ
 يخاسؾ ا ت. الذيؽَ رأى زيٌد  - ب
 يخاسؾن ت سر) ال يؽ    مسة موشية أل ها لؼ تت ضر بدوب العؾامل بالِذيؽَ مررت  - ت

 
 الرجلَ  ىذا.أكرمك ب            الرجُل. ىذاجاء  . أ

الرجِل سر)ه ا    مسة موشية أل ها لؼ تت ضر بدوب العؾامل و ل مؽ ) هؤالء ، ه ا ، ال ي    أ ساء  بيذامررت ج .  
 موشية
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( مثال الفعل السبشي: .ٕ  سي قؾلشا: )جاء(، )يكتْبَؽ(، )يكتَبؽَّ
 زيد أكرمتر. جاءَ إْن  .ب                        زيٌد. جاءَ  أ.

 يكتْبؽَ .الشداء لؽ ج       يكتْبَؽ.الشداء لؼ ب.     يكتْبَؽ.الشداء .أ     
 ألؽج.      زيد ] في محل جزم بلم اْلمر[  ِلذيكتبَذؽَّ ب.     ] تجرد مؽ الشاص  والجازم [.ليكتَبؽَّ  ت إّن زيدا  أ.     
 ؽ( .يا زيد ]في محل نر  بذ)ل تكتبَذؽَّ 

 )فعًل مبشيًا(لؼ تت ضر سي جسيع حاالتها، وال عل إذا  ان   لػ يدسى  )جاء، يكتْبَؽ، يكتَبّؽ( بلحل أّن األسعال 
 
 )والحرو  كميا مبشية( مثال الحرو  :  .ٖ

 :حرف موشي عمى الدكؾن. إلى)              حرف موشي عمى الدكؾن. : ِمؽْ )
 :حرف موشي عمى ال تا. ُربَّ )                  حرف موشي عمى الزؼ.: مش ُ )      
 حرف موشي عمى ال در، )بذِذزيد(: سي قؾلشا  اللاء)     

 سالحروف  سا تبلحل موشية 
 فالحاصل:
 ( أن ما يت ضر آخر  بدوب العؾامل يدسى)ؾاء  ان ا سا  أم سعبل  مزارعا   معربًا  

 وال يكؾن السعرب حرسا  
 ؾاء  ان ا سا  أم سعبل  أم حرسا   مبشياً وال اعتبلل يدسى  وما لزم حالة واحدة ل ضر عامل ٗ 

 تفريل السبشيات مؽ اْلسساء واْلفعال والحرو :
 ال يت ضر آخرها أبدا   كل الحرو  مبشية .ٔ

                                                 
احًتزت بقورل )لغَت عامل( عن كبو )سبحانك ( فهو دائما منصوب لكنو ال يعترب مبنيا ألف لزومو حالة واحدة ألجل أنو  4

ال يقع إال مفعوال مطلقا منصواب بعامل ؿبذوؼ )وال اعتالؿ( عن كبو جاء الفىت ورأيت الفىت ومررت ابلفىت فإنو معرب ال 
نصب واعبر لكن ال يظهر بسبب أنو معتل ال يقبل اغبركة فهو معرب تقديرا لـز حالة مبٍت ألنو يتغَت آخره يف الرفع وال

 واحدة ألجل االعتالؿ فليس دببٍت بل معرب تقديرا  
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 ومشها السوشي عمى ال تا  ر)البلم  مؽ )َلر  ،                 سسشها السوشي عمى الدكؾن  ر)لْؽ 

 ومشها السوشي عمى الزؼ:  ر)مشُ  ،      ر)اللاء  مؽ )ِبزيد   ومشها السوشي عمى ال در
 الفعل السالي داوسًا مبشي وكذلػ فعل اْلمر، وأما الفعل السزار  فيؾ معرب إال في حالتيؽ. .ٕ

 موشي. الفعل الساليوبيان ذلػ أْن  قؾل: 
وفعل اْلمر )أكرُمؾا(عمى الزؼ  حؾ  .وإماٖ. )أكرْمُت(وإما عمى الدكؾن  حؾ .ٕ )أكرَم( إما عمى ال تا  حؾ  .ٔ

 مبشي:

 )أكرْم زيدًا يا عسرو(إما عمى الدكؾن  حؾ  .ٔ

 )أكرَمؽَّ زيدًا يا عسرو(وإما عمى ال تا  حؾ  .ٕ

 )اخَش، اغُز، ارِم(وإما عمى ح ف حرف العمة سي األسعال السعتمة  حؾ  .ٖ

أي إذا اترمك  )اجمدؾا، اجمدا، اجمدي(سدة  حؾ وإما عمى ح ف الشؾن سي األسعال التي مزارعها األسعال الخ .ٗ
 بالساضي ألف تثشية أو واو جساعة أو ياء السؤ ثة السخاطلة .

 و يأتي ت رضل ه   الحاالت سي ما بعُد إن شاء ت تعالى.
 والفعل السزار  معرب إال في حالتيؽ :

 َؽ، يرلْعَؽ(يكتبْ إن اترل بر  ؾن الشدؾة سضوشى عمى الدكؾن  حؾ ) الحالة اْلولى:
(: إن اترل بر  ؾ ا التؾ ضد السلاشرتان سضوشى عمى ال تا  حؾ ) ت إّن زيدا  الحالة الثانية  ليكتَبؽَّ

نموشي عمى ال تا الترالر بشؾن التؾ ضد الثقضمة. و حؾ ) ت إّن زيدا   )يكت (سال عل  ََ  ِْ ليكتَ 
 خؽي ة.موشي عمى ال تا الترالر بشؾن التؾ ضد ال )يكت (سال عل 

ل لػ يقؾل العمساء األلل سي األ ساء اإلعراب  وأما األ ساء السوشية  )زيٌد، زيدًا، زيٍد( حؾ اكثر اْلسساء معرب:  .ٔ
 سهي:
(سهؾ موشي عمى الدكؾن. و حؾ  )ىذا( حؾ أسساء اِلرارة:  أ. َِ  سهؾ موشي عمى ال در. )ىذِه

 سهؾ موشي عمى ال در أيزا . )ىؤالِء(و حؾ 
 السؾصؾلة:اْلسساء  ب.
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 موشي عمى الدكؾن. )الذي( حؾ 
 موشي عمى ال تا. )الذيَؽ(و حؾ 
 موشي عمى الدكؾن. )التي(و حؾ
 أسساء االستفيام: ج.
 موشي عمى الدكؾن  -؟ما اسسػمؽ قؾلشا:  -)ما( حؾ
 موشي عمى الدكؾن  -؟مؽ زيدقؾلشا:  -)َمْؽ(و حؾ
 موشي عمى ال تا. -؟أيؽ زيدمؽ قؾلشا:  -)أيؽ(و حؾ
 سساء الذرط:أ ح.
 موشي عمى الدكؾن  -)مؽ جاءني أكرْمو(مؽ قؾلشا:  -)َمْؽ(  حؾ

 موشي عمى الدكؾن أيزا. -)وما تقدمؾا ْلنفدكؼ مؽ خير تجدوه عشد ه(مؽ قؾلر تعالى:  -)ما(و حؾ 
 الزساور: خ.

  ؾاء  ا ك:
 )قسُت(مؽ )التاء( و)أنا(،  حؾ لساور رفع .ٔ

 ضسضر موشي عمى الزؼ.)التاء( ، و٘ؾن أ ا ضسضر موشي عمى الدك )أنا(سر
 )أكرمَػ(مؽ  )الكا (و  )إياي(، حؾ  لساور نر أو  .ٕ

 )الكا (موشي عمى ال تا و  لػ  ضسضر)إياي( سر
 )َمرَّ بي(مؽ  )الياء(أو ضسا ر جر  حؾ .ٖ

 ضسضر موشي عمى الدكؾن.)الياء( سر
 شاء ت تعالى.وهشاك موشيات لؼ أذ رها وت ريبلت  تأتي سي أبؾاب آتية إْن 

                                                 
 قلنا مبٍت على السكوف تسهيال على الطالب وإال فاألفصح يف أان وصال حذؼ األلف فهو مبٍت على الفتح. ٘
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ستحرل معشا أن الحروف  مها موشية ، وأن األلل سي األسعال الوشاء أي معغؼ األسعال موشية إال السزارل سي حالتضؽ 
، وأن األلل سي األ ساء اإلعراب سسعغؼ األ ساء معربة إال أ ساء األشارة واأل ساء السؾلؾلة وأ ساء الذرط 

 ى لؼ أذ رهاواال ت هام والزسا ر وبعض  مسات أخر 
 

 تشبيو
 البشاء لو ألقاب خاصة بو وكذلػ اِلعراب.

موشي عمى الزسة وال تقؾل تقؾل عشد إعرابر: موشي عمى الزؼ أو عمى ال تا أو عمى ال در أو عمى الدكؾن.  السبشي:
 أو ال تحة أو ال درة.

مرسؾل وعبلمة  :قؾل سي السعربمرسؾل بالزسة ومشرؾب بال تحة ومجرور بال درة. أو   :تقؾل عشد إعرابر والسعرب
مرسؾل بالزؼ وال مشرؾب  وال تقؾلرسعر الزسة ومشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة ومجرور وعبلمة جر  ال درة. 

 بال تا وال مجرور بال در.

 تدريبات عمى السعرب والسبشي
 بضؽ السعرب والسوشي سي الدؾر اآلتية:

 ولؼ يكؽ لر   ؾا  أحد )قل هؾ ت أحد ت الرسد لؼ يمد ولؼ يؾلد  .ٔ

)قل أعؾذ برب ال م  مؽ شر ما خم  ومؽ شر غا   إذا وقب ومؽ شر الش اّات سي العقد ومؽ شر حا د إذا  .ٕ
 حدد 

)قل أعؾذ برب الشاس ممػ الشاس إلر الشاس مؽ شر الؾ ؾاس الخشاس ال ي يؾ ؾس سي لدور الشاس مؽ الجشة  .ٖ
 والشاس 

 اِلجابة

  الرسد لؼ يمد ولؼ يؾلد ولؼ يكؽ لر   ؾا  أحد )قل هؾ ت أحد ت .ٔ

 سعل أمر موشي عمى الدكؾن )وجسيع أسعال األمر موشية .:  قل

 )وجسيع الزسا ر موشية . ضسضر مش رل موشي عمى ال تا:  ىؾ
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)ت  ل ل الجبللة ا ؼ معرب مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة )وأكثر األ ساء :  ه
 معربة .

 رسؾل وعبلمة رسعر الزسة )وأكثر األ ساء معربة .ا ؼ معرب م : أحد

 ا ؼ معرب مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة )وأكثر األ ساء معربة .:  الرسد

 حرف جزم موشي عمى الدكؾن )و جسيع الحروف موشية .:  لؼ

كل مشهسا سعل مزارل معرب مجزوم بالدكؾن )واألسعال السزارعة معربة يمد، يؾلد : 
 إال سي حالتضؽ .

 حرف عظف موشي عمى ال تا )و جسيع الحروف موشية . : و

 تقدمك و)يكؽ  مثل )يمد  .:  ولؼ يكؽ

 البلم مؽ لر حرف موشي عمى ال تا.:  لو

الزسا ر موشية  ويجب أْن  والهاء مؽ)لر  ضسضر موشي عمى الزؼ )وجسيع
 تتشلر إلى أّن جسيع الزسا ر أ ساء.

 ة)وأكثر األ ساء معربة .ا ؼ معرب مشرؾب وعبلمة  رلر ال تح كفؾًا:

 ا ؼ معرب مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة)وأكثر األ ساء معربة . أحد:
)قل أعؾذ برب ال م  مؽ شر ما خم  ومؽ شر غا   إذا وقب ومؽ شر الش اّات سي العقد ومؽ شر حا د إذا  .ٕ

 حدد 

 سعل أمر موشي عمى الدكؾن )وسعل األمر موشي دا سا.:  قل

عرب مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة )وال عل السزارل معرب إال سعل مزارل م:  أعؾذ
 سي حالتضؽ .

 حرف جر موشي عمى ال در )وجسيع الحروف موشية .:  الباء

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .:  رب
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 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .:  الفمق

 شي عمى الدكؾن )وجسيع الحروف موشية .حرف جر مو:  مؽ

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )واكثر األ ساء معربة . : رر

ا ؼ مؾلؾل بسعشى ال ي موشي عمى الدكؾن )واأل ساء السؾلؾلة موشية :  ما
وهي ال ي وال يَؽ والتي والمؾاتي والبلتي وَمْؽ وما )وهشاك خبلف هل الم ان 

 وشضتان .والمتان معربتان أم م

 سعل ماض موشي عمى ال تا )والساضي دا سا  موشي .:  خمق

 حرف عظف موشي عمى ال تا )والحروف  مها موشية .:  و

 تقدم.:  مؽ رر

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .:  غاسق

ا ؼ شرط غضر جازم موشي عمى الدكؾن)وجسيع أ ساء الذرط موشية مشها  :  إذا
 )إذا، ما، َمْؽ، متى، أيَؽ، أيَّاَن  وهشاك غضرها.

 تدتعسل لبل ت هام ولمذرط إذا(و ل ه   األ ساء إال )

 سعل ماٍض موشي عمى ال تا )والساضي دا سا  موشي .:  وق 

 مثل )ومؽ شر غا   .ومؽ رر الشفاثات: 

 حرف جر موشي عمى الدكؾن )وجسيع الحروف موشية .:  في

 جرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .ا ؼ معرب م:  العقد

 حرف عظف موشي عمى ال تا )والحروف  مها موشية .:  و

 حرف جر موشي عمى الدكؾن )وجسيع الحروف موشية .:  مؽ

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .:  رر

  ساء معربة .ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ:  حاسد
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 تقدم.:  إذا

 سعل ماٍض موشي عمى ال تا )والساضي دا سا  موشي .:  حدد
)قل أعؾذ برب الشاس ممػ الشاس إلر الشاس مؽ شر الؾ ؾاس الخشاس ال ي يؾ ؾس سي لدور الشاس مؽ الجشة  .ٖ

 والشاس 

 سعل أمر موشي عمى الدكؾن )وجسيع أسعال األمر موشية .:  قل

مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة )وال عل السزارل معرب إال سعل مزارل :  أعؾذ
 سي حالتضؽ .

 حرف جر موشي عمى ال در )وجسيع الحروف موشية :  ِب 

كل مشها ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر رب والشاس وممػ وإلو: 
 األ ساء معربة .

 حرف جر موشي عمى الدكؾن )وجسيع الحروف موشية .:  ِمؽْ 

 عرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .ا ؼ م:  رر

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .:  الؾسؾاس

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة )وأكثر األ ساء معربة .:  الخشاس

 ا ؼ مؾلؾل موشي عمى الدكؾن )واأل ساء السؾلؾلة موشية .:  الذي

ارل مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة )وال عل السزارل معرب إال سعل مز:  يؾسؾس
 سي حالتضؽ .

 حرف جر موشي عمى الدكؾن )وجسيع الحروف موشية .:  في

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة.:  صدور

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة.:  الشاس

و يأتي حرف جر موشي عمى الدكؾن وتحرك بال تا اللتقاء الداكشضؽ :  مؽ
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 شرح قاعدتها بعد اال تهاء مؽ بيان السعرب والسوشي سي ه   الدؾرة.

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة.:  الجشة

 حرف عظف موشي عمى ال تا.:  و

 ا ؼ معرب مجرور وعبلمة جر  ال درة.:  الشاس

 

 

 

 

 القاعدة في التقاء الداكشيؽ
)لذؼ يكذْؽ و حرؾ  )قذِل ادعذؾا(تررضر )قْل ادعؾا( اكشان   در األول  حرؾ القاعدة سي التقاء الداكشضؽ أ ر إذا التقى   
 .)لؼ يكِؽ الذيؽ(ترضر  الذيؽ(
)جذذزاًء و رقرر  ل ررل الجبللررة و حررؾ  )أحذذُدِن ه(ترررضر  )أحذذٌد ه(و حررؾ  )خذذِذ العفذذؾ(ترررضر  )خذذْذ العفذذؾ(و حررؾ  

 )جزاَءنِ الحدشة(ترضر  الحدشى(
 كدر الداكؽ األول سضها :ويدتثشى مؽ ذلػ ّبلّة مؾاضع ال ي 

وال يكدرر. تقرؾل: )أ  ر   )ِمذْؽ(ؼي رتا الحررف  )ال(وال مسرة الثا يرة توتردـ برر )ِمذْؽ(أْن ت ؾن ال مسة األولى  السؾلع اْلول:
 ِمذذؽَ ت  ومشررر قؾلرر تعررالى سرري  ررؾرة الشراس ) مذذؽْ ت ، ألررمها ) ِمذذؽَ السررال . وتقررؾل: )ِمذذْؽ السرال ، وألررمها ) ِمذذؽَ 

 الجشة 
الخضرر ،  لكذؼُ أن ت ؾن ال مسة األولى مشتهية بسيؼ الجسع وبعد السيؼ  راكؽ ستحررك السريؼ بالزرؼ. تقرؾل: ) لع الثاني:السؾ 

 ُِ القتال ، ألمها )عمضهْؼ القتال . وتقؾل: عمييؼألمها )ل ْؼ الخضر . وتقؾل: )
 األ لاب ، ألمها )بهْؼ األ لاب . بيؼُ )

مشتهيررة بحرررف مررؽ حررروف السررد وهرري: )األلررف وال يكررؾن مررا قومهررا إال م تؾحررا ، أن ت ررؾن ال مسررة األولرري  السؾلذذع الثالذذأ:
 والؾاو التي قومها ضسة، والياء التي قومها  درة  وأتى بعدها  اكؽ.
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 س ي ه   الحالة يح ف حرف السد  ظقا  ال  تابة س ي  حؾ: 
   ستقرأ )عيدْوُؽ مريؼ عيدى  تح ف ألف )عيدى ابؽ مريؼ) -
   ستقرأ )مؾ ْم تاب مؾسى  تح ف ألف )الكتاب مؾسىوسي  حؾ ) -
   تح ف الياء ستقرأ )حاضِر ْلسدجد حاِلري السدجدوسي  حؾ ) -
   ستقرأ )السؿيِسّربلة السقيِسي الرلةوسي  حؾ ) -
   ستقرأ ) أُلرْمَسؾلى سألؾا السؾلىوسي  حؾ ) -
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 السبحأ الثاني 
 اِلعراب المفغي والتقديري والسحمي

 وم رحسر ت تعالى:قال ابؽ آجر 
 )اِلعراب ىؾ تغير أواخر الكمؼ الختل  العؾامل الداخمة عمييا لفغًا أو تقديرًا.(

 ذرحال
شرررحشا معشررى اإلعررراب وأخرر  ا مررا يقابمررر وهررؾ الوشرراء، وأخرر  ا مؾاضررع  ررل مشهسررا، واآلن  ريررد أْن  وررضؽ معشررى قؾلررر  

  لفغًا أو تقديراً )
 ( وقد يكؾن محميًا:ٖ( وقد يكؾن تقديريًا  ٕكؾن عاىرًا  ( قد ئاِلعراب الذي ىؾ التغير  
   ومحمي:ٖ   وتقديري ٕ  ل غي ٔاعمؼ أن ه ا الت ضر يشقدؼ إلى  

 ما ال يسشع مؽ الشظ  بر ما ع فاِلعراب المفغي ىؾ: .ٔ

، مررت زيدارأيك زيٌد،  حؾ: )جاء   بزيٍد(ِ 

 .مشاسبةأو  ثقلٍِ أو تعذرمؽ ما يسشع مؽ التم ل بر ما ع  واِلعراب التقديري ىؾ: .ٕ

   يدعؾ الفتى والقالي وغلمي حؾ)

  الفتى(سي ) لتعذرىاس مها مرسؾعة بزسة مقدرة ال تغهر عمى أواخر ه   ال مسات 

   القالي  و)يدعؾسي ) ثقمياو

  غلمِذيسي ) ْلجل مشاسبة ياء الستكمؼو

 ما يقع سي السوشيات. واِلعراب السحمي ىؾ: .ٖ

 . ىذا حؾ: )جاء 

 موشي عمى الدكؾن سي محل رسع أل ر ساعل. )ىذا(سا ؼ اإلشارة 
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ستوضؽ مسا  و  أن اإلعراب قي )زيد  إعراب عاهر وسي  حؾ)ال تى والقاضي وغبلمري   إعرراب تقرديري وسري  حرؾ 
 )ه ا  إعراب محمي وإليػ ت رضل ه   األ ؾال الثبلّة : 

 بو مانع : اِلعراب الغاىر: وىؾ ما ال يسشع نؼ الشظق   أوال : .ٔ
  بزيدٍ مررت ،  زيداً ، رأيك زيدٌ )جاء  :  سي قؾلشازيٌد ، زيدًا، زيدٍ   حؾ ) 
    بكتاٍب ،أمدكُك كتابًا  ، اشتريكُ كتابٌ )ه ا  :  سي قؾلشاكتاٌب، كتابًا، كتاٍب و حؾ ) 
 زيٌد عسرا   يكرمْ زيٌد عسرا ، لؼ  يكرمَ زيٌد عسرا ، لَؽ  يكرمُ ) :سي قؾلشا )يكرُم، يكرَم، يكرمْ (و حؾ  
سال مسات الدابقة الت ضر سضها عاهر مذاهد و ه ا حال  ثضر مؽ األ رساء واألسعرال السعربرة، ؼيدرسى اإلعرراب سضهرا  

 إعرابا عاهرا

 اِلعراب التقديري   ثانيا : .ٕ
 أوالجذر والشرذ  و)الرفذع هشاك بعض األ ساء واألسعال السعربة ال يغهر عمضها اإلعراب إمرا سري جسيرع األحرؾال  

 وإما سي بعض أحؾالها. لجزم(ا
سسرراذا  حكررؼ عمررى هرر   ال مسررات؟  حكررؼ عمضهررا بأ هررا باؾيررة عمررى إعرابهررا ل ررؽ اإلعررراب مقرردر ممحررؾظ ويدررسى هرر ا  

 )إعرابًا تقديريًا(اإلعراب 
السشاسذذبة  ررر)القاضي ويرردعؾ ويرمرري   أو  الثقذذلأو  التعذذذر كذذذ)الفتى ويذذرى(وعرردم عهررؾر الحر ررات قررد يكررؾن  ررولر  
 بي وغبلمي  .كر)كتا

 و ألخرها أوال إجساال لتح ل ّؼ أشرحها لػ لت هؼ : 
 : يكؾن سي اال ؼ السقرؾر وهؾ اال ؼ السشتهي باأللف  حؾ )ال تى   في اْلسساءٙالتعذر 

 : يكؾن سي ال عل السزارل السشتهي باأللف  حؾ )يخذى   والتعذر في اْلفعال
 ص وهؾ اال ؼ السعرب السختؾم بالياء السكدؾر ما قومها   ر)القاضي  يكؾن سي اال ؼ السشقؾ   سي األ ساء : ٚوالثقل 

 يكؾن سي ال عل السزارل السختؾم بالياء والؾاو  ر)يدعؾ ويرمي    والثقل سي األسعال :
                                                 

 ركة فال ميكن حتريك األلف ويتعذر سواء يف األمساء أو األفعال أي يستحيل وال ميكن ظهور احلالتعذر  6
 معىن الثقل أن حتريك احلرف ثقيل فهو ممكن لكنو ثقيل فيمكن يف القاضي أن تقول القاضيُ  لكنو ثقيل وكذلك يف األفعال  7
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 والسشا لة : ت ؾن سي اال ؼ ال ي أضيم لياء الست مؼ  ر)كتابي وألحابي  

 مؾالع اِلعراب التقديري في اْلسساء واْلفعال:
 اإلعراب التقديري سي األ ساء واألسعال إما أن يكؾن  ولر: 

 أ(: التعذر

  ويدرسى بذالفتىومرررت الفتى، ، رأيك الفتىالبلزمة  حؾ: )جاء  السشتيي باْللفالسعرب  في االسؼالتع ر يكؾن  .ٔ
 مقرؾرا  سا  يأتي 

 ويدسى سعبل معتبل باأللف  حؾ: السشتيي باْللف في الفعلويكؾن أيزا  .ٕ

، لؽ  أخذىزيٌد َت، لؽ  يخذىَت،  أخذى)  زيٌد العدوَّ  يخذىالعدوَّ

تقرردر عمضهررا الحر رات لمتعرر ر ألّن األلررف ال تقوررل الحر ررة )أي يتعرر ر وال يسكررؽ  )الفتذذى، أخذذذى، يخذذذى(س رل مررؽ 
 تحريكها   ؾاء  ا ك سي ال عل أم سي اال ؼ.

وأمرا ال عرل  -ومعمرؾم أّن اال رؼ ال يجرزم-سرع والشررب والجرر  ل ؽ اال ؼ تقدر عمير الحر ات الثبلث لمتع ر : )الر 
ومعمؾم أن ال عرل ال -)الرفع والشر ( السشتهي باأللف ستقدر عمير الحر ات لمتع ر سي حالتضؽ هسا  الفعل السعرب

 .  -يجر

 لعدو زيد ا يخَش  زيد العدو ولؼ يخذى زيد ت  ، لؽ يخذىوأما سي حالة الجزم ؼيح ف حرف العمة، تقؾل: 

 وعبلمة جزمر ح ف حرف العمة وال تحة دلضل عمير. )لؼ(سعل مزارل مجزوم بر ريخَش:

 كيفية اِلعراب
 :الفتىجاء  .ٔ

 : ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة السقدرة عمى آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر. الفتى
 الفتى:رأيك  .ٕ

 ر  مشع مؽ عهؾرها التع ر.م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة السقدرة عمى آخ:  الفتى
 بالفتى:مررت  .ٖ
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 حرف جر موشي عمى ال در. الباء:
 ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال درة السقدرة عمى آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر. الفتى:

 ت: أخذى .ٗ
عهؾرهرا : سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر الزسة السقردرة عمرى آخرر  مشرع مرؽ  أخذى

 التع ر.
 زيد تَ : يخذى .٘

سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر الزسة السقردرة عمرى آخرر  مشرع مرؽ عهؾرهرا :  يخذى
 التع ر.

 العدّو: أخذىلؽ  .ٙ
 حرف   ي و رب وا تؿلال موشي عمى الدكؾن .:  لؽ

 قدرة عمى آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر.سعل مزارل مشرؾب بر)لؽ  وعبلمة  رلر ال تحة الس:  أخذى
: يخذىلؽ  .ٚ  زيد العدوَّ

 حرف   ي و رب وا تؿلال موشي عمى الدكؾن . لؽ:
 سعل مزارل مشرؾب بر)لؽ  وعبلمة  رلر ال تحة السقدرة عمى آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر. يخذى:

 زيد العدو. يخَش لؼ  .ٛ
 العدّو.أخَش لؼ  .ٜ

مزررارل مجررزوم وعبلمررة جزمررر حرر ف حرررف العمررة  كررل مشهسررا سعررل أخَش:ويخَش 
وهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررؾ األلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف وال تحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة قومهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا دلضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل عميررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.



 

ٗ7 

 ر٘ج٤ٚ
أل ر مسشؾل مؽ الحر ات أو أل ر يقابرل السسردود  )اسسًا مقرؾرًا( وه ا )اال ؼ السعرب السختؾم بألف الزمة  يدسى 

 .)الفتى، اليدى، التقى(كر)ُقّراء، حسراء بشاء  مثالر 

 :  الثقل  ٛثانياً 

لثقل يكؾن في االسؼ الذي آخره ياء كذ)القالي( في حالتي الرفع والجذر ويكذؾن فذي الفعذل السعتذل الذذي آخذره يذاء أو ا
واو كذ)يدعؾ ويرمذي ( فذي حالذة الرفذع وكذل مذؽ القالذي ويذدعؾ ويرمذي وأمثاليذا يشرذ  بفتحذة عذاىرة ريكذؾن إعرابذو 

 وإليػ تفريل ذلػ : لفغيا وكل مؽ يدعؾ ويرمي وأمثاليا يجزم بحذ  حر  العمة 

 . الثقل في اْلسساءٔ
ألمية مكدؾٍر مرا قومهرا ويدرسى اال رؼ السشقرؾص ، وهر ا  )ياء(بر السختؾم االسؼ السعربتقدر الزسة وال درة عمى  

 تقؾل: الجرو الرفعسي حالتي  )القالي، والداعي( حؾ الثقلالتقدير  ولر 
 )بدون ضسة عمى الياء  الداعيو القالي جاء 
 )بدون  درة عمى الياء  الداعيو القاليبمررت  

 . الثقل في اْلفعالٕ
 تقؾل: )واو(أو  )ياء(بر الفعل السعرب السختؾموتقدر الزسة سق  عمى  
 لاحَلر )بدون ضسة عمى الياء . يشجيالردق  
 الذ اء )بدون ضسة عمى الياء . يرجؾالسريض  
ة )ال تحة والزسة وال درة  ل ؽ الزسة وال درة ّقضمتران لر لػ  ل مشهسا تقول الحر  الياء(و) الؾاو(وبيان ذلػ أّن ) 
 سي األ ساء السعربة التي آخرها ياء مكدؾر ما قومها. )الياء(لؼ تغهر عمى الزسة جد 

 الداعي(.و القاليسعشدما قمشا: )جاء  
 مرسؾعان وعبلمة رسعهسا الزسة السقدرة عمى آخرهسا مشع مؽ عهؾرها الثقل. الداعي:و القالي 
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ٗ8 

 ول ؽ ذلػ ّقضل سبل  م ل بالزسة بل  قدرها ابتعادا  عؽ الثقل. )القالُي، والداعُي(سشحؽ  دتظيع أن  قؾل  
: مجروران وعبلمة جرهسا ال درة السقردرة عمرى آخرهسرا الداعيو فالقالي  بالقالي والداعيوعشدما قمشا: )مررت  

 .الثقلمشع مؽ عهؾرها 
()القالِي، واسشحؽ  دتظيع أن  قؾل   َِ  .الثقلول ؽ ذلػ ّقضل سبل  م ل بال درة بل  قدرها ابتعادا  عؽ  لداعِي
 لاحلر  يشجي)الردُق  :وعشدما قمشا 
سعررل مزررارل مرسررؾل وعبلمررة رسعررر ضررسة مقرردرة عمررى آخررر  مشررع مررؽ  فيشجي: 

 الثقل.عهؾرها 
 ا  عؽ الثقلول ؽ ذلػ ّقضل سبل  م ل بالزسِة بل  قدرها ابتعاد )يشجُي(سشحؽ  دتظيع أن  قؾل:  
 الذ اء  يرجؾسي قؾلشا:)السريُض  )يرجؾ(يقال سي يشجي(ومثل ) 

 كيفية اِلعراب:
  القالي والداعيجاء  .ٔ

 الثقل. ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة السقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها:  القالي
 حرف عظف موشي عمى ال تا.:  الؾاو

مى السرسؾِل مرسؾٌل وعبلمة رسعر ضسة مقردرة عمرى اليراء مشرع ا ؼ معظؾف عمى القاضي والسعظؾُف ع:  الداعي
 الثقلمؽ عهؾرها 

 بالقالي والداعيمررت  .ٕ
 حرف جر موشي عمى ال در.:  الباء

 ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال درة السقدرة سي آخر :  القالي
 حرف عظف موشي عمى ال تا.:  والؾاو
 ٜالثقل.عمى السجرور مجروٌر مشع مؽ عهؾرها والسعظؾف  )القالي(معظؾف عمى :  الداعي

                                                 

 سإذا قمك :  لفغيتشبيو القالي والداعي إعرابيسا في حالة الشر   .ٔ



 

ٗ9 

 لاحَلر يشجيالردق  .ٗ
 موتدأ مرسؾل باالبتداء وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة سي آخر .:  الردق
سرري آخررر  مشررع مررؽ عهؾرهررا  الزذذسة السقذذدرةسعررل مزررارل مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب والجررازم وعبلمررة رسعررر :  يشجي

قرردير  )هررؾ  والجسمررة ال عميررة مررؽ ال عررل وال اعررل سرري محررل رسررٍع خوررُر ضررسضر مدررتتر جررؾازا  تالفاعذذل والثقذذل.
 السوتدأ.

ضسضر مترل موشي عمى :  والياءم عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة وهؾ مزاف. : صاحبو
 الزؼ سي محل جٍر مزاٌف إلير.

 الذ اء. يرجؾالسريض  .٘
 الغاهرة سي آخر .موتدأ مرسؾل باالبتداء وعبلمة رسعر الزسة السريض: 

سي آخر  مشع مؽ عهؾرهرا  الزسة السقدرةسعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر :  يرجؾ
 الثقل.

 ضسضر مدتتر جؾازا  تقدير  هؾ. الفاعلو
 أل ر خور السوتدأ.رفٍع سي محل  والجسمة الفعمية

 ٓٔم عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة.:  الذفاء
                                                                                                                                                                             

ضسضر متررل موشري عمرى الزرؼ سري محرل رسرع التاء: سعل ماض موشي عمى الدكؾن الترالر بالتاء  رأى:  القالَي والداعيَ رأيُك 
معظرؾف الذداعَي: حررف عظرف موشري عمرى ال رتا.والذؾاو: : م عرؾل برر مشررؾب وعبلمرة  ررلر ال تحرة الغراهرة القاليَ  أل ر ساعرل

 الغاىرة. الفتحةى السشرؾِب مشرؾٌب وعبلمة  رلر والسعظؾف عم القاليعمى 

 

ٔٓ
 تشوير :  ل مؽ يشجي ويرجؾ إعرابهسا سي حالة الشرب ل غي سإذا قمك :   

 غضَر ت يرجؾَ السريض لؽ  -لاحلر       يشجيَ ال  ب لؽ  

 كل مشهسا موتدأ مرسؾل باالبتداء وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة.السريض: و الكذب
 الفاعذذلسرري آخررر . و فتحذذة عذذاىرةكررل مشهسررا سعررل مزررارل مشرررؾب وعبلمررة  رررلر يرجذذَؾ :و يشجذذَي  رررب وا ررتؿلال .حرررف   رري و  لؽ:

 كل مشهسا م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة.صاحَ  وغيَر :ضسضر مدتتر جؾازا  تقدير  )هؾ 
 



 

٘ٓ 

 لاحَلر.يشِج لؼ  ال  ب .ٔ
 غضَر ت.يرُج السريض لؼ  .ٕ

 حرف   ي وجزم وقمب :  لؼ
 )يشِج(  مؽ)الياء( كل مشهسا سعل مزارل مجزوم وعبلمة جزمر ح ف حرف العمة وهؾ يرُج: ِِ ويشج
 )يرُج( مؽ)الؾاو( و
 
 
 
 
 
 

 تشبيو
أل رر قرد  قررْك مشرر بعرض الحر رات  )اسذسًا مشقؾصذًا( اال ؼ السعرب السختؾم بياء ألمية مكدؾٍر ما قومهرا يدرسى 

 )وهي الزسة وال درة .
  الباقيو الؾاقيو الؾاليو الياديو الداعيو القاليكر)

 كسا توضؽ لػ.وتغير الفتحة ، الكدرةو الزسةعمير  ُتَقدروه ا القدؼ  

 )يرجؾ(: ر )الؾاو(والسختؾم بر )يشجِي( ر )الياء(السختؾم بر الفعل السعتلوأما  
 الرفعسي حالة  الزسةر ستقدر عمي 
 سي حالة الشرب الفتحةعمير  تغيرو 
 مشر حرف العمة  سا توضؽ لػ. الجزم ريحذ وأما سي حالة  

 مؽ }وأما ال عل إلى  سا توضؽ { أرجؾ إدخال ما قول ه ا سي جدول التشوير 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 



 

٘ٔ 

  :السشاسبة ٔٔثالثاً 
ما زلشا  ت مؼ عمى اإلعراب التقديري سقد أخ  ا أوال اإلعراب الغاهر وقمشا هرؾ مرا تغهرر ؼيرر الحر رات  حرؾ )زيردا ، زيردّّ ، 

 لمثقل  القاضي و زيدّ ٍ  وأخ  ا اإلعراب التقديري لمتع ر  ال تى ويخذى واإلعراب التقديري 
ويرردعؾ ويرمرري واآلن يدررشأخ  القدررؼ الثالررث مررؽ اإلعررراب التقررديري وهررؾ الرر ي تقرردر الحر ررات ؼيررر الشررت ال السحررل بحر ررة 
 السشا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلة 

 يكؾن سي: محل بحركة السشاسبة، ارتغال 
 جسع السؤنأ الدالؼ(وجسع التكدير و)االسؼ السفرد 

تقرردر الحر ررات الررثبلث سشقررؾل سرري األمثمررة الثبلّررة مرسررؾل و  ي،  ررياراتي إذا أضرري ك ليرراء السررت مؼ  حررؾ )كترراِبي، ألررحابِ 
 مشرؾب و مجرور بحر ات مقدرة مشع مؽ عهؾرها اشت ال السحل بحر ة السشا لة 

 وتؾضيا ذلػ أ شا إذا قمشا:
 عاىرة.مرسؾل وعبلمة رسعر ضسة  )كتاٌب(  سرىذا كتابٌ ) 
 عاىرة.ر ستحة مشرؾب وعبلمة  رل )كتابًا(  سررأيت كتاباً ) 
 عاىرة.مجرور وعبلمة جر   درة  )كتاٍب(  سرأمدكت بكتاٍب ) 
 سإذا أردت أْن ُتِزيم )ال تاَب  إليػ أْي تشدلر إليػ ستقؾل: 
 س درت اللاء لمسشا لة   ي  و)كتابُ   سهي مكؾ ة مؽ )كتاِبي)ه ا  
  درت اللاء لمسشا لة   ي  و)كتابَ   سهي مكؾ ة مؽ )كتاِبي)رأيك  
  درت اللاء لمسشا لة   ي  و)كتاِب   سهي مكؾ ة مؽ )بكتاِبيدكك )أم 
ال يشا روها إال  اليذاءالدروب هرؾ أّن و مكدرؾٌر سري جسيرع الحراالت  ذذذ البذاءوهرؾ  )كتاب( ذذ بلحل أّن آخر حرف سي  

جسذذع و التكدذذيروجسذذع  االسذذؼ السفذذردكدررُر مررا قومهررا، سرربل تشا رروها ال تحررة وال الزررسة، سمرر لػ يكدررر مررا قومهررا دا سررا  سرري 
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ٕ٘ 

ست ررؾن عبلمرراُت اإلعررراب )الزررسة وال تحررة وال درررة  مقرردرة  عمررى مررا قوررل يرراء السررت مؼ مشررع مررؽ عهؾرهررا .السؤنذذأ الدذذالؼ
 ٕٔاشت اُل السحل بحر ة السشا لة.

 كيفية اِلعراب
 ىذا كتابي .ٔ
م عررؾاُل وال حرراال  وال  الحرررف تشويررر )وجسيررع الحررروف ال محررل لهررا مررؽ اإلعررراب أي ال ت ررؾن سرراعبل  و  )ىذذذا(مررؽ :  ىا

 ذلػ  غضر
 ا ؼ إشارة موشي عمى الدكؾن سي محل رسٍع موتدأ.:  ذا

خورررر مرسرررؾل وعبلمرررة رسعرررر ضرررسة مقررردرة عمرررى مرررا قورررل يررراء السرررت مؼ مشرررع مرررؽ عهؾرهرررا اشرررت ال السحرررل بحر رررة :  كتاب
 السشا لة وهؾ مزاف 

 ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جٍر مزاٌف إلير.:  والياء
 رأيت كتابي .ٕ

                                                 

ر الظذارئ وىذؾ الذذي يكذؾن بدذب  ارذتغال السحذل بحركذة لدذبٍ  مذا، فذل يقبذل حركذة أخذرى ويتعذذر ولشا أن نعتبر السشاسبة مؽ التعذذ ٕٔ
تحريكو بحركتيؽ في وقت واحد  ال انو نارئ عؽ عدم قبؾل الحر  لمحركة )الذي يدسى بالتعذذر اْلصذمي الذذي يكذؾن فذي اْللذف كذالفتى 

ضٔسلجإلػسجخللٝظٌٕٞلجُٞهقلكِرُيلظ٢ٔلضؼرزجلاحزتحلًٝرُيل}ٛررجلًطحذري٢ِ(للكحُطؼرزلجُطحزبلٓلَل)جحءلش٣ْدل(لػ٘دلجُٞهقللالل٣ٌٖٔلججطٔحع

ُٔرحلُٔحلجشطـَلٓحلهرَلج٤ُحءلٝٛٞلجُرحءلذٌعسزلجُٔ٘حظرسلُْل٣ورَلجُضٔسلجُط٢ل٣جدلإٔلضٌٕٞلك٤ٚلألٕل)ًطحخل(لخرسل،لكحُٔذَل٣ورَلجُذسًسلٌُ٘ٚل

ٞجدردلالل٣وررَلدرسًط٤ٖلذ رلفلجُطؼررزلجألير٢ِلكر٢لجألُرقلكٜرٞلٗحشرةلًحٕلٓشـٞاللذذسًسلأخسٟلضؼرزلدخٍٞلدسًسلأخسٟلػ٤ِٚلألٕلجُٔذَلجُ

لػٖلػدّلهرٍٞلجألُقلُِذسًسلأيللل

لكحُذحيَ إٔلػ٘دٗحلٗٞػ٤ٖلٖٓلجُطؼرزل لجُطؼرزلجألي٢ِلٝجُطؼرزلجُطحزبل"ل

ي أصميا ال التعذر اْلصمي: يكؾن في اْللف سؾاء كانت في االسؼ أم في الفعل نحؾ)الفتى، يخذى( وسسي أصميا ْلن اْللف ف .ٔ
 تقبل الحركة بحال مؽ اْلحؾال 

التعذر الظارئ: يكؾن في محل يقبل الحركة لكشو ارتغل بحركة أخرى كحركذة السشاسذبة )كتابذِذي( وحركذة الؾحذف نحؾ)جذاء زيذْد(  .ٕ
ػ مذا قبميذا عشد الؾحف فالسحل الؾاحد ال يقبل حركتيؽ في وقت واحد ولسا كانت الياء ال يشاسبيا إال كدذر مذا قبميذا تعذذر تحريذ

 بحركة أخرى فدسي تعذرا طاروا ْلن الحر  في أصمو يقبل الحركة لكؽ طرأ عميو عدم القبؾل لعارض 
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 سعل ماض موشي عمى الدكؾن )عمى األلا  الترالر بالتاء.:  رأى
 ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل رسٍع ساعٌل :  والتاء
م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ستحة مقدرة عمى ما قول ياء الست مؼ مشع مؽ عهؾرها اشرت ال السحرل بحر رة :  كتابي

 السشا لة وهؾ مزاف 
 مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جٍر مزاٌف إلير. ضسضر:  والياء
 أمدكت بكتابي. .ٖ

ضررسضر مترررل موشرري عمررى الزررؼ سرري  والتذذاء:سعررل مرراض موشرري عمررى الدرركؾن )عمررى األلررا  الترررالر بالترراء :  امدػ
 محل رسٍع ساعل

 حرف جر موشي عمى ال در :  الباء
لست مؼ مشع مؽ عهؾرها اشرت ال السحرل بحر رة السشا رلة ا ؼ مجرور وعبلمة جر   درة مقدرة عمى ما قول ياء ا:  كتابي

 وهؾ مزاف 
ٍِ مزاٌف إلير.:  والياء  ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جِر

ال درررة عرراهرة وهرري ال درررة السؾجررؾدة وليدررك  )بكتذذابي(وقررال ابررؽ مالررػ رحسررر ت سرري مثررل هرر   الحالررة األخضرررة 
 حسر ت أ هل.مقدرة والسذهؾر األول وما قالر ابؽ مالػ ر 

 سال درة التي قول الياء عشد الجسهؾر رحسهؼ ت لمسشا لة وال درة عشد ابؽ مالػ رحسر ت حر ة إعراب.
 حالل  ل ما  و  أّن اإلعراب التقديري قد يكؾن: 

  ر)ال تى وتخذى   لمتع ر .ٔ
  ر)القاض ، ويرمي ، ويدعؾ   أو لمثرقل .ٕ
  ر)كتابي  أو لمسشا لة .ٖ



 

٘ٗ 

ٖٔ:  عراب السحمي. اِلٖ
 

 اإلعراب السحمي هؾ: ال ي يقع سي السوشيات التي تقدم ذ رها  حؾ: 

 ا ؼ إشارة موشي عمى الدكؾن سي محل رسِع ساعٌل. )ذا( ، سرىذا)َلَدَق  .ٔ

ْق  .ٕ  ا ؼ إشارة موشي عمى الدكؾن سي محل  رب م عؾل بر )ذا( ، سرىذا)َلدَّ

 ي عمى الدكؾن سي محل جر باللاء.ا ؼ إشارة موش )ذا( ، سربيذا)وِّْ   .ٖ

 :يا محمكؾن اِلعراب معشى 
ومعشى قؾلشا: )سي محل  أ ر لؾ حمْك  مسٌة معربٌة محَل ه   ال مسة السوشية ل ا رك مرسؾعرة  أو مشررؾبة  أو مجررورة   

زيرٌد ، سهر ا  سمؾ قمك : جراء هر ا ، سربل يغهرر إعرراب عمضهرا سمرؾ وضرعك محمهرا  مسرة معربرة  رر)زيد  لرسعرك ستقرؾل : جراء
معشررى قؾلشررا سرري محررل رسررع أي أن ال مسررة الترري سرري محررل رسررع لررؾ وضررعك محمهررا  مسررة معربررة لرسعررك سرراإلعراب السحمرري 
يتعم  بجسيع ال مسة بخبلف اإلعراب الم غي والتقديري سهسرا يتعمقران بر خر ال مسرة سقر  وسا ردة ذ رر اإلعرراب السحمري أ شرا 

عك والودل بعد ال مسة ال بد أن  تلع عمى محمها سشقرؾل مرثبل جراء هر ا الرجرلُ  ورأيرك لؾ عشدما  أتي بتابع مؽ التؾابع  الش
 سشعرف  يم  زل  التابع له   ال مسات ه ا الرجلَ ومررت به ا الرجل ِ 

 تدريبات
 أعرب ما يأتي: 

 يدعؾ ال تى والقاضي وغبلمِري. .ٔ
 وغبلمِري. لؽ يرضى ال تى والقاضي .ٕ
 غبلمِري ل ا زون.إّن ال تى والقاضَي و  .ٖ

                                                 

إمذذا عذذاىر كزيذذد وإمذذا تقذذديري : لمتعذذذر كذذذ)الفتى ( والثقذذل كذذذ)القالي( والسشاسذذبة كذذذ)كتابي (وإمذذا محمذذي فذذي تقذذدم معشذذا أن اِلعذذراب :  ٖٔ

 ه تعالى السبشيات وىذا ما سأررحو اآلن بعؾن 
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 مررت بال تى وغبلِمي والقاضي. .ٗ

 )إن الهدى هدى ت . .٘

 يرعى الراِعي غشَسر سي الؾاِدي. .ٙ

 )والزحى والمضل إذا  جى ما ودعػ ربػ وما قمى . .ٚ

 )وتزودوا سإن خضر الزاد التقؾى . .ٛ

 اِلجابة

 يدعؾ الفتى والقالي وغلِمي .ٔ

   مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر ضسة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها الثقل.سعل مزارل مرسؾل لتجرد:  يدعؾ
 ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر ضسة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر.:  الفتى
 حرف عظف موشي عمى ال تا )وجسيع الحروف ال محل لها مؽ اإلعراب .:  و

وعبلمررة رسعررر ضررسة مقرردرة عمررى اليرراء مشررع مررؽ عهؾرهررا  سررؾلٌ مر  معظررؾف عمررى ال تررى والسعظررؾف عمررى السرسررؾلِ :  القالي
 الثقل 

معظؾف عمى ال تى والسعظرؾف عمرى السرسرؾل مرسرؾل وعبلمرة رسعرر ضرسة مقردرة عمرى مرا قورل يراء السرت مؼ مشرع :  غلمي
 مؽ عهؾرها اشت ال السحل بحر ة مشا لة وهؾ مزاف.

 اف إلير.ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جر أل ر مز:  والياء
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 تشبيو
الترري ت ررؾن سرري  اليذذادي(والذذداعي و )القالذذيسرري آخررر ال مسررة  حررؾ  )اليذذاء اْلصذذمية(يجررب عميررػ أن ت رررق بررضؽ  

تقدر عمضهرا الزرسة  )الياء اْلصمية(سر )كتابي وقمسي وصاحبي(سي  حؾ  )الزاودة لإللافة(وبضؽ الياء  )االسؼ السشقؾص(
 ، حؾ جاء ال تى ومررت بالقاضي ورأيك القاضي َ راب يكؾن عمضها تحة عمضها، ساإلعوتغهر ال لمثقلوال درة 
لئلضرراسة سهرري ضررسضر موشرري واإلعررراب ال يكررؾن عمضهررا بررل هررؾ مقرردر عمررى مررا قومهررا مشررع مررؽ  )اليذذاء الزاوذذدة(وأمررا  
 .نحؾ ىذا كتاِبي ورأيت كتاِبي وأمدكت بكتاِبي  حركة السشاسبةبارتغال السحل عهؾر  

 الي وغلِميلؽ يرلى الفتى والق .ٕ
 حرف   ي و رب وا تؿلال:  لؽ

 سعل مزارل مشرؾب بر)لؽ  وعبلمة  رلر ستحة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر.:  يرلى
 ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر ضسة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر.:  الفتى
 .حرف عظف موشي عمى ال تا )وجسيع الحروف ال محل لها مؽ اإلعراب :  و

معظررؾف عمررى ال تررى والسعظررؾف عمررى السرسررؾل مرسررؾل وعبلمررة رسعررر ضررسة مقرردرة عمررى اليرراء مشررع مررؽ عهؾرهررا :  القالي
 .الثقل

معظؾف عمى ال تى والسعظرؾف عمرى السرسرؾل مرسرؾل وعبلمرة رسعرر ضرسة مقردرة عمرى مرا قورل يراء السرت مؼ مشرع :  غلمي
 مؽ عهؾرها اشت ال السحل بحر ة مشا لة وهؾ مزاف.

 ياء ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جر أل ر مزاف إلير.وال
 إن الفتى والقالَي وغلِمي لفاوزون  .ٖ
 حرف تؾ ضد و رب، تشرب اال ؼ وترسع الخور:  إن

 أو  قؾل: حرف مذلر بال عل.
 مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة السقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر.  إن)ا ؼ :  الفتى
 وشي عمى ال تا.حرف عظف م:  و

 معظؾف عمى ال تى والسعظؾف عمى السشرؾب مشرؾب وعبلمة  رلر ستحة عاهرة سي آخر :  القاليَ 
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معظررؾف عمررى ال تررى والسعظرررؾف عمررى السشرررؾب مشرررؾب وعبلمرررة  رررلر ستحررة مقرردرة عمرررى مررا قوررل يررراء :  غلمي
 الست مؼ مشع مؽ عهؾرها اشت ال السحل بحر ة السشا لة وهؾ مزاف

 ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جر أل ر مزاف إلير.:  والياء
 ،و ل الم تقع سي خور إّن تعربها مثل ه ا اإلعراب  االبتداء وتدسى البلم السزحمقة البلم تدسى المَ :  ل

 خور إن مرسؾل وعبلمة رسعر الؾاو أل ر جسع م  ر  الؼ.:  فاوزون 
 مررت بالفتى وغلِمي والقالي. .ٗ
 عل ماض موشي عمى الدكؾن )عمى األلا  الترالر بالتاء.س:  )مرْر(مرَّ 
 ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل رسع أل ر ساعل.:  تُ 
 حرف جر موشي عمى ال در.:  ِب 

 ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر   درة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر.:  الفتى
 حرف عظف موشي عمى ال تا.:  و

تى والسعظؾف عمى السجرور مجروٌر وعبلمة جر   درة مقدرة عمى ما قورل يراء الرت مؼ مشرع معظؾف عمى ال :  غلمي
 مؽ عهؾرها اشت ال السحل بحر ة السشا لة وهؾ مزاف 

 : ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جر أل ر مزاف إلير. والياء
مقدرة عمى اليراء مشرع مرؽ عهؾرهرا معظؾف عمى ال تى والسعظؾف عمى السجرور مجرور وعبلمة جر   درة :  القالي

 الثقل أل ر ا ؼ مشقؾص.
 )إن اليدى ىدى ه( .٘
 حرف تؾ ضد و رب يشرب السوتدأ ويدسى ا َسر ويرسع الخور ويدسى خوَر  موشي عمى ال تا.:  إن

 مشع مؽ عهؾرها التع ر. ا ؼ إن مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة السقدرة سي آخر :  اليدى
 وعبلمة رسعر ضسة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر وهؾ مزاف. خور إن مرسؾل:  ىدى
 ل ل الجبللة مزاف إلير مجرور وعبلمة جر   در الهاء وال تقْل  در آخر  تأدبا  مع ت تعالى.:  ه
 يرعى الراِعي غشَسو في الؾاِدي .ٙ
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 قدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع رسعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر ضسة م:  يرعى
 ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر ضسة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها الثقل أل ر ا ؼ مشقؾص.:  الراعي

 م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة سي آخر  وهؾ مزاف.غشَسو : 
 والهاء ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل جر أل ر مزاف إلير.

 موشي عمى الدكؾن. حرف جر:  في
 وعبلمة جر  ال درة السقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها الثقل أل ر ا ؼ مشقؾص. )في(ا ؼ مجرور بر:  الؾادي

 )والزحى والميل إذا سجى ما ودعػ ربػ وما قمى( .ٚ
 حرف جر وقدؼ موشي عمى ال تا.:  و

 مؽ عهؾرها التع ر أل ر ا ؼ مقرؾرا ؼ مجرور بؾاو القدؼ وعبلمة جر   درة مقدرة سي آخر  مشع :  الزحى
 والجار والسجرور متعمقان ب عل القدؼ السح وف )أقدؼ .

 حرف عظف موشي عمى ال تا.:  و
 ا ؼ معظؾف عمى )الزحى  والسعظؾف عمى السجرور مجرور وعبلمة جر  ال درة الغاهرة.:  الميل
 دكؾن.، موشي عمى الوليس ؼير معشى الذرط  عرف لسجرد الغرؼية هشا:  إذا

 سعل ماض موشي عمى ال تا السقدر مشع مؽ عهؾر  التع ر.:  سجى
 حرف   ي موشي عمى الدكؾن.:  ما

 سعل ماض موشي عمى ال تا :  ودعػ
 ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل  رب أل ر م عؾل بر.:  والكا 
 رب  ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة سي آخر  وهؾ مزاف.: ) ربػ

 ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل  رب أل ر مزاف إلير.:  والكا 
 والجسمة )ما ودعػ ربػ  جؾاب القدؼ ال محل لها مؽ اإلعراب

 حرف عظف موشي عمى ال تا.:  و
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 حرف   ي موشي عمى الدكؾن.:  ما
 سعل ماض موشي عمى ال تا السقدر مشع مؽ عهؾر  التع ر.:  قمى
 ؾى()وتزودوا فإّن خير الزاد التق .ٛ
 ا تئشاؼية حرف موشي عمى ال تا.يجؾز أن ت ؾن حرف عظف أو :  و

 سعل أمر موشي عمى ح ف الشؾن، والؾاو ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع أل ر ساعل.:  تزودوا
 مكانيا  وعبلمتها لحة وقؾل )ألّن  حرف تعمضل )تعمضمية  موشي عمى ال تا:   
 ل تا.حرف تؾ ضد و رب موشي عمى ا:  إن
 ا ؼ إن مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة وهؾ مزاف.:  خير
 مزاف إلير مجرور وعبلمة جر  ال درة.:  الزاد

 .)اسؼ مقرؾر(خور )إّن  مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة السقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع ر أل ر :  التقؾى 



 

ٙٓ 

 السبحأ الرابع
 أقدام اِلعراب 

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:
)وأقدامو أربعة: رفع ونر  وخفض وجزم فمألسساء مؽ ذلػ الرفع والشر  والخفض وال جزَم فييا ولألفعال مؽ ذلػ 

 الرفع والشر  والجزم وال خفَض فييا.(
 معرٍب ومبشٍي.عرسشا مؽ قوُل أّن ال مسة سي العربية تشقدؼ إلى قدسضؽ:     

 زيٌد عسرا ، يكرمُ /  بزيدٍ  ، مررت زيدا ، رأيكزيد ٌ  حؾ جاء  ما يت ضر آخر  بدوب العؾامل السعرب:و
  زيٌد عسرا يكرْم زيٌد عسرا ، لؼ  يكرمَ  لؽ
أْن يكرؾن مرسؾعرا  أو  عرسشرا أن السعررب قرد يقتزري العامرل ُ عرتبلل و ا ى عمرى حالرة واحردة ال لعامرل وال ما يلقر السبشي:و

  ا أن اإلعررراب ال يكررؾن إال األ ررساء ، وأخرر )عمررى حدررب مررا يظملررر العامررل مشرررؾبا  أو مجرررورا  أو مجزومررا  
 وال عل السزارل وهشا  شأخ  شضئا جديدا وهؾ: 

  ال يدخمر مؽ أقدام اإلعراب إال ّبلّة هي الرسع والشرب والجر وال يدخمر الجزم أن اال ؼ 
 جر السزارل ال يدخمر مؽ أقدام اإلعراب إال ّبلّة   لػ هي الرسع والشرب والجزم وال يدخمر ال وأن ال عل 
 سأ ؾال اإلعراب التي تقع سي اال ؼ وال عل أربعة: 
 لؤل ساء واألسعال  الرسع والشرب: 
 لؤل ساء سق   والررجررر: 
 لؤلسعال سق  والرجرزم: 
 

 زيٌد عسرا   مَ يكر ، لؽ عسراً زيٌد  يكرمُ ، زيداً  ، رأيكزيدٌ جاء  فالرفع والشر  يقعان في االسؼ والفعل نحؾ قؾلشا: .ٔ
 مرسؾل. ا ؼ:  فزيدٌ 
 سعل مزارل مرسؾل.:  يكرمُ 
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 ا ؼ مشرؾب.:  وزيداً 
 ا ؼ مشرؾب.:  وعسراً 
 يكرَم سعل مزارل مشرؾب.:  يكرمَ لؽ 

  بلحل أّن الرسع مذترك بضؽ األ ساء، واألسعال السعربة )وهي األسعال السزارعة إال سي حالتضؽ . 
 والجر ال يكؾن إال في االسؼ .ٕ

 تقؾل: 
 مجرور. سزيد ا ؼ بزيٍد:مررت  
 وال  جد سعبل  مجرورا  أبدا 
 وأما الحرف سقد قمشا مؽ قول إ ها  مها موشية. 

 تقؾل: والجزم ال يكؾن إال في الفعل .ٖ
 زيٌد عسرا : ؼيكرْم سعل مزارل مجزوم يكرمْ لؼ  
 مجزوما أبدا اوال  جد ا س 

 سقد توضؽ لػ أّن أ ؾال اإلعراب ّبلّة أقدام:

 .الرفع والشر األسعال وهؾ بضؽ األ ساء و  مذتركقدٌؼ  -ٔ
 وهؾ الخ ض. باْلسساء مختصوقدٌؼ  -ٕ
 .الجزموهؾ  مختص باْلفعالوقدٌؼ  -ٖ

 ألقاب اِلعراب
 عشدما تعرب األ ساء السعربة تقؾل: 
 بالزسة مة رسعر الزسة، أو  قؾل مرسؾل مرسؾل وعبل 
 تحة.الرؾب وعبلمة  رلر ال تحة، أو  قؾل مشرؾب بمش  
 ،درة.الأو  قؾل مجرور ب مجرور وعبلمة جر  ال درة  
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 مجزوم وعبلمة جزمر الدكؾن، أو  قؾل مجزوم بالدكؾن.
 :ولبل ؼ السوشي رررر وهؾ ال ي ال يت ضر آخر  رررر ألقاب )عبلمات  مختم ة عؽ ألقاب )عبلمات  السعرب وهي  

 تقؾل سي إعراب )ِمْؽ  مثبل  حرف موشي عمى الدكؾن. الدكؾن: .ٔ

 ، وال تقل الزسة  مى الزؼ )إن  ا ك حرف جر )مشُ   مثبل :حرف موشي عتقؾل سي إعراب  الزؼ: .ٕ
 وال تقل ال تحة  :ا ؼ ا ت هام موشي عمى ال تاتقؾل سي إعراب )كيَم  مثبل   الفتح: .ٖ

 ، وال تقل ال درة حرف جر موشي عمى ال درتقؾل سي إعراب اللاء مؽ )بِرزيد  مثبل : الكدر: .ٗ

 ألقاب اِلعراب والبشاء مذى  برري ال كؾفي.التفرقة بيؽ أول :  تشبيو

ليدت علمة الرفع ىي الزسة فقج وال علمة الشر  ىي الفتحة فقذج وال علمذة الجذر ىذي الكدذرة فقذج ثان :  تشبيو
 وال علمة الجزم الدكؾن فقج بل ىشاك أرياء أَخُر تشؾب عشيا ستأتيػ.
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 فصل معرفة عالمات اإلعراب 

 عمى أربعة مباحأ يذتسل 

 اْلول : يبيؽ علمات الرفع والشر  والجر والجزمالسبحأ 

اال ؼ الس رد،جسع : تفريل وتعريف لمسعربات )ثاني السبحأ ال
ساء الخسدة،األسعال الس  ر الدالؼ،جسع السؤ ث الدالؼ،جسع الت دضر،األ 
 (الخسدة،ال عل السزارل ال ي لؼ يترل ب خر  شيء

 : يفرل علمات اِلعراب في اْلسساء واْلفعال الأالسمحق الث

:يذتسل عمى تفريل كامل لعلمات اِلعراب  رابع السبحأ ال
اال ؼ الس رد ال ي ليس آخر  حرف عمة،اال ؼ الس رد لمسعربات وريو)

السشقؾص،اال ؼ الس رد السزاف لياء الست مؼ،جسع السقرؾر،اال ؼ الس رد 
الس  ر الدالؼ،جسع السؤ ث الدالؼ،جسع الت دضر،األ ساء الخسدة،األسعال 
( الخسدة،ال عل السزارل ال ي لؼ يترل ب خر  شيء،السسشؾل مؽ الررف

 وأحكاميا وكيفية إعرابيا

 خلصة : يمخص فييا علمات اِلعراب
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 : معرفة علمات اِلعرابباب 
 ت تعالى:قال ابؽ آجروم رحسر 
 الزسة والؾاو واْللف والشؾن. )لمرفع أربع علمات:

فتكؾن علمة لمرفع في أربعة مؾالع: االسؼ السفرد وجسع التكدير وجسع السؤنأ الدالؼ والفعل السزار   فأما الزسة
 ، الذي لؼ يترل بآخره ريء

ْلسساء الخسدة وىي: )أبؾَك وأخؾَك فتكؾن علمة لمرفع في مؾلعيؽ: في جسع السذكر الدالؼ وفي ا وأما الؾاو
 ، وحسؾِك وفؾَك وذو ماٍل(

 ، فتكؾن علمة لمرفع في تثشية اْلسساء خاصةً  وأما اْللف
فتكؾن علمة لمرفع في الفعل السزار  إذا اترل بو لسير تثشية أو لسير جسع أو لسير السؤنثة  وأما الشؾن 
 ، السخاطبة

 ولمشر  خسس علمات:
 ،كدرة والياء وحذ  الشؾن الفتحة واْللف وال

فتكؾن علمة لمشر  في ثلثة مؾالع: في االسؼ السفرد وجسع التكدير والفعل السزار  إذا دخل عميو  فأما الفتحة 
 ، ناص  ولؼ يترل بآخره ريء

 ، فتكؾن علمة لمشر  في اْلسساء الخسدة نحؾ )رأيت أباك وأخاك وما أربو ذلػ( وأما اْللف
 ،وأما الياء فتكؾن علمة لمشر  في التثشية والجسع، علمة لمشر  في جسع السؤنأ الدالؼفتكؾن  وأما الكدرة

 ريكؾن علمة لمشر  في اْلفعال الخسدة التي رفعيا بثبات الشؾن. وأما حذ  الشؾن  
 ، ولمخفض ثلث علمات:الكدرة والياء والفتحة

السفرد السشرر  وجسع التكدير السشرر  وجسع فتكؾن علمة لمخفض في ثلثة مؾالع: في االسؼ  فأما الكدرة
 ، السؤنأ الدالؼ

 فتكؾن علمة لمخفض في ثلثة مؾالع: في اْلسساء الخسدة وفي التثشية وأما الياء
 وأما الفتحة فتكؾن علمة لمخفض في االسؼ الذي ال يشرر .(، والجسع 
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 )علما ت الرفع(
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 )علمات الجر(

 الفتحة الياء الكدرة

اال ررررررررررررررررررررررررؼ 
الس ررررررررررررررررررررررررد 
 السشررف

جسرررررررررررررررررررررررررررررررررررع 
الت دررررررررررررررررررررررضر  

 السشررف

جسررررع السؤ ررررث 
 الدالؼ

جسرع السرر  ر 
 لدالؼا

 السثشى
 

 األ ساء
 الخسدة

 اال ؼ الر ي ال يشررف

 علمات الرفع

 الشؾن  اْللف الؾاو سةالز
 االسؼ
 السفرد

جسع 
 التكدير

جسع السؤنأ 
 الدالؼ

الفعل 
السزار  
الذي لؼ 

يترل بآخره 
 ريء

جسع السذكر 
 الدالؼ

اْلسساء 
 الخسدة 

 اْلفعال الخسدة السثشى

 ُيكرمُ  مدمساتٌ  رجالٌ  زيدٌ 
 
 

 

أبؾك،  مدمسؾن 
 أخؾك

حسؾِك، 
 فؾكَ 
 ذو

 تفعلن يفعلن الزيدان
 تفعمؾن  يفعمؾن 
 تفعميؽ

 علمات الشر 

أباك،  السدمِسيؽَ  ُيكِرمُ    مدمساتٍ  رجاالً  زيداً 
 أخاك

حساِك، 
 فاكَ 
 ذا

لؽ يفعل وتفعل  الزيَديؽِ 
وتفعمؾا ويفعمؾا 

 وتفعمي 
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 بأبيػَ  الزيَديؽ ِ  بالسدمِسضؽَ  مدمساتٍ  رجالٍ  زيدٍ 
 أخيػَ 
 حسيػِ 

 ؼيَػ، ذي

 بعثسانَ 
  ميسانَ 
 عسرَ 
 بأحسدَ 

 

 الجدول يحتاج إلى تشديق 

 تعريفات لألقدام اْلساسية الؾاردة في الجدول مع ررح حاالتيا اِلعرابية باخترار : 

 أواًل: االسؼ السفرد
   رؾاء أريرد برر ٗٔاال ؼ الس رد سي هر ا اللراب )مرا لريس مثشرى وال مجسؾعرا  وال ممحقرا  بهسرا وال مرؽ األ رساء الخسدرة 

 م  ر أم مؤ ث 
  حؾ )زيٍد، عسرٍو، خالٍد، م تاٍح،  تاٍب، قمٍؼ، ال تى القاضي  

إن  ران مشرررسا زرسة ويشررب بال تحرة ويجرر بال دررة وهر ا القدرؼ يرسرع بال )ساطسَة، خديجَة، عا ذرَة، لضمرى  و حؾ 
 أما إن  ان مسشؾعا مؽ الررف ؼيكؾن  مجرورا بال تحة 

ت ضضررر مخرررؾص،  والشرذذ  : ت ضضررر مخرررؾص، يجملررر عامررل مخرررؾص، عبلمتررر الزررسة، ومررا  رراب عشهررا والرفذذع :
عامررل مخرررؾص، عبلمتررر  ت ضضررر مخرررؾص، يجملررر:  والجذذر مخرررؾص، عبلمتررر ال تحررة، ومررا  رراب عشهررا يجملررر عامررل

 الدكؾن وما  اب عشر.

 ثانيًا: السثشى
، سهرؾ يرسرع ويراء و رؾن سري حرالتي الشررب والجرر هؾ  ل ا ٍؼ دل عمى اّشضؽ أو اّشترضؽ بزيرادة ألرف و رؾن سري حالرة الرسرع

 باأللف ويشرب ويجر بالياء الس تؾح ما قومها والسكدؾر ما بعدها 
 نحؾ:

   )مفتاح(  مثشى مفتاحان)ه ان )قمؼ(  مثشى قمسان)ه ان )كتاب(  مثشى بانكتا )ه ان تقؾل سي حالة الرسع :
                                                 

  وذو وفوك   ومحوك   وأخوك   األمساء اخلمسة ىي أبوك   14
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 : رأيب  تاَبضِؽ وقمَسضؽ وم تاَحضؽ  وتقؾل في حالة الشر 
 : أمدكك بكتاَبضؽ وقمَسضؽ وم تاَحضؽ  وتقؾل سي حالة الجر

 

 : الدالؼ السذكرِ  ثالثًا: جسعُ 
وهر ا  و رؾٍن سري حالرة الرسرع ويراء و رؾن سري حرالتي الشررب والجرر.مؽ اّشضؽ بزيرادة واٍو  عمى أكثرَ  هؾ  ل ا ؼ دلَّ  

 جسعا  لشؾعضؽ مؽ األ ساء الس ردة وهسا:  الجسع ال يكؾن )إال
 عمؼ الس  ر العاقل الخالي مؽ التاء  حؾ: .ٔ

 )عمؼ لس  ر  )خالد(جسع  )خالدون( )عمؼ لس  ر  )زيد(جسع  )زيدون( 

 ل ة الس  ر العاقل  حؾ: .ٕ
 )صادق( جسع)صادقؾن( ،  )قانت( جسع)قانتؾن( ، )مؤمؽ(  جسع)مؤمشؾن(  
و سي جسع م  ر  السا، أل ر ال يكؾن سي ال الب إال جسعا  لسر  ر وال برد غاللرا  أن َيْدرمَؼ بشراُء م ررِد  عشرد الجسرع،  

بررالؾاو ويشرررب ويجررر ، وهررؾ يرسررع لررؾاو والشررؾن واليرراء والشررؾن شرركل إال زيررادَة ا ت ضرررِ  أوحرررف أو  قرررر  سرربل يت ضررر بزيررادةِ 
  حؾ : بالياء السكدؾر ما قومها الس تؾح ما بعدها 

 جاء الرادقؾن ، رأيك الرادقضؽ ، مررت بالرادقضؽ 

 رابعًا: جسع السؤنأ الدالؼ
 :لعدة أ ؾال   هؾ ما دل عمى أكثر مؽ اّشتضؽ بزيادة ألف وتاء سي آخر ، وه ا الجسع يكؾن جسعا   

  ؤنثة:لألعلم السالشؾ  اْلول : .ٔ
 تأ ضثا  ل غيا  ومعشؾيا   ر)ساطسة .أو معشؾيا  سق   ر) عاد .أو ل غيا  سق   ر)حسزة . ؾاء  ان 

،  )حسرررزات  جسرررع )حسرررزة ،  )خرررديجات  جسرررع )خديجرررة ،  )ساطسرررات  جسرررع )ساطسرررة  مثذذذال جسذذذع اْلعذذذلم السؤنثذذذة:
 )ُ عادات  جسع )ُ عاد ،  )معاويات  جسع )معاوية 

 لكل ما ختؼ بتاء زاودة كذ)زراعة(.الشؾ  الثاني :  .ٕ
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)تجررارات  جسررع )تجارة )لررشاعات  جسررع ،  )زراعررات  جسررع )زراعررة مثذذال جسذذع اْلسذذساء السختؾمذذة بتذذاء زاوذذدة: 
 )لشاعة 
 سيأتيػ ررحيا  في كت  أخرى يجسعيا قؾل الذاطبي :  وْلرياء أخَر غير ذلػ .ٖ

 وَصْحرا  ٍر، ُمَرغّ  وقْدُو فى ذى التَّا، ونحؾ ِذْكَرى ... ودرىٍؼ  .ٗ
 لمشاقل وغيرُ  ذا ُمدمٌؼ    العاقِل ...  ووصِف غيِر  وًزيشٍ ،  .٘

وجسذذع السؤنذذأ الدذذالؼ يرفذذع بالزذذسة ويشرذذ  ويجذذر بالكدذذرة تقذذؾل : جذذاءت الرذذادقاتُ ، رأيذذت الرذذادقاتِ  ، 
 مررت بالرادقاتِ .

 ثان :  تشبيو
 ع بألف وتاء  أْن ت ؾ ا زا دتضؽ.سي جسع السؤ ث الدالؼ )أي ما جس )التاء(و )اْللف(يذترط سي  

 سإن  ا ك التاء ألمية ال يكؾن مؽ ه ا الجسع  حؾ: .ٔ
 )ألؾات  جسع )لؾت ،  )أبيات  جسع )بضك ،  )أمؾات  جسع )مضك  
 ،ألّن التاء ؼير ألمية، بدلضل وجؾدها سي الس رد. كل مشها ليس بجسع مؤ ث  الؼ 
 سؤ ث الدالؼ تقؾل:ستعرب إعراب جسع الت دضر ال إعراب جسع ال 
 أمؾاٍت()حز ُك عمى ،  أمؾاتًا()رأيك ،  أمؾاٌت()ه    

 سبل يكؾن مؽ ه ا الجسع  حؾ:)واو(  أو)ياء( بأن  ا ك مشقملة عؽ  )اْللف أصمية(وان  ا ك  .ٕ
والرردلضل   .سقموررك )اليرراء  )أل ررا ، ِلعمررٍة لرررؼيةٍ  سرراأللف هشررا مشقملررة عررؽ يرراء وألمها)قررُرَزَيٌة  ()قذذاضٍ جسررع  قذذُذزاٌة() 

 قزضُك. -قزى  أ ػ تقؾل: )ياء(عمى أّن ألمها 
 :   )داٍ (جسع  )ُدعاة(وليس مؽ ىذا الجسع :    

سقموك )الؾاو  )أل ا  ، ِلعمٍة لررؼيٍة.والدلضل عمرى أّن ألرمها )واو  أ رػ  وألمها )ُدَعَؾٌة  )واو(ساأللف هشا مشقملة عؽ  
 دعؾتُ  –دعا  تقؾل:

 

 )ُمدمسات .تقؾل في جسعيا  )ُمدمسة بشاء مفرده غالبًا نحؾ: ىذا الجسع يدمؼ:  تشبيو
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،  )سذعديات(تقرؾل سري جسعهرا  )ُسذعدى(، )َسذَجَدات(تقرؾل سري جسعهرا  )َسذْجَدة(ت ضرر بشراء الس ررد  حرؾ: غير الغال ومرؽ 
 )صحراوات(.تقؾل سي جسعها  )صحراء(

 ع تغير في صيغة مفرده ىؾ ما دل عمى أكثَر مؽ اثشيؽ أو اثشتيؽ م:  خامدًا: جسع التكدير
 وه ا الت ضر قد يكؾن:

                                                 
  .مؽ ألل واحد س ل واحدة مشهؽ )لشؾٌ التي تخرج ثبلث ال خمتان أو  ال: رشؾال 15

بتغيذذذر رذذذكل 
 فقج 

بذذذذذذذذشقص فذذذذذذذذي  
 الحرو  فقج 

بزيذذذذذذذذادة فذذذذذذذذي 
 الحرو  فقج 

بتغير في الذكل 
 مع الشقص 

بتغيذذذذذذذذر فذذذذذذذذي 
الذذذذذذذذكل مذذذذذذذع 

 الزيادة 

بالثلثذذذذِة )أي بتغيذذذذر 
 الذكل مع الزيادة 

 نحؾ:)َأَسذذذذذٌد(
تقررررررررررؾل سرررررررررري 
جسعهرررررررررررررررررررررررررررا 

 )ُأْسٌد(
تقررؾل  )نذذَذِسٌر(

سرررررري جسعهررررررا 
 ٌر()ُنسُ 
 

 نحذذذذذؾ: )تذذذذذُذَخَسٌة(
تقررؾل سرري جسعهررا 

 )تُذَخٌؼ(
تقرررررررؾل  )تذذذذذذذذَُيَسٌة(

سرررررررررررررري جسعهرررررررررررررررا 
 )تذَُيٌؼ(

 

 نحذذذؾ: )ِصذذذذْشٌؾ(
تقرررررررررررررررؾل سررررررررررررررري 
جسعهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 ٘ٔ)ِصْشَؾاٌن(

 

 

 

 نحؾ:)َسذذذذذذذذذذذريٌر(
تقؾل سري جسعهرا 

 )ُسُرٌر(
تقرررررررؾل  )ِكتذذذذذذذاٌب(

سرررررررررررررري جسعهررررررررررررررا 
 )كذُتُذٌ (

تقررررررؾل  )َأحسذذذذذذر(
سرررررررررررررري جسعهررررررررررررررا 

 )ُحْسٌر(
 

 

 نحؾ:)َسذذذذذذذَبٌ (
تقرررررررررررررؾل سررررررررررررري 
ا جسعهررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 )َأْسباٌب(
تقرررررؾل  )َبظذذذذذَذٌل(

سرررررررررري جسعهررررررررررا 
 )أْبظاٌل(
تقررررؾل  )ِذوذذذذْذٌ (

سرررررررررررري جسعررررررررررررا 
 )ِذواٌب(

 والشقص( 
تقرررررؾل  نحؾ:)كذذذذذذَاِتٌ (

 اٌب(ُكذتذَ )سي جسعها 
تقرررررررؾل سررررررري  )َأِميذذذذذذذٌر(
 )ُأَمراء(جسعها 
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: جذذاء التكدذذير يرفذذع بالزذذسة ويشرذذ  بالفتحذذة ويجذذر بالكدذذرة إن كذذان مشرذذرفا وسذذيأتي حكذذؼ غيذذر السشرذذر  تقذذؾل  
 الرجاُل ، رأيت الرجاَل ، مررت بالرجال ِ 

 جسع التكدير:لأمثمة أخرى 
،  )أغذية(تقؾل سي جسعهرا  )ِغذاء(،  )ِكباٌر(تقؾل سي جسعها )كبيرة( و)كبير( ،   )ِرجاٌل(تقؾل سي جسعها  )َرجل( 
،  )أخزذر،  أنيذار(،  )نيذر ، أسذيا (،  )سذيف،  )أبشيذة(تقرؾل سري جسعهرا  )ِبشذاء(،  )أدويذة(تقؾل سي جسعهرا  )دواء(
 ،  أعشاب(،  )عش ،  أثؾاب(،  )ثؾب،  ُصْفٌر(،  )أصفر،  ُخْزٌر(
،  )ُغذلم،  ُسذعاُة(،  )سذا ٍ ،  ُمذَدًى(،  )ُمْديةُ ،  ُغَرٌ (،  )غرفة،  ُعُسٌد(،  )عساد،  ُصُبٌر(،  )صبؾر،  أبحاث(،  )بحأ
 ُرماة(،  )رامٍ ،  غِذْربان(،  )ُغراب،  ِغمْذساٌن(

 
 بدون جسؾل ال ثرة : ٙٔأوزان جسؾل ال ثرة وعددها  لعة عذر  عمى  لستتذ مؽ الرجز اليػ أبياتوإ

 َمْرضى القمؾِب واللحاُر عرِوَرُر     ْهِب الل اُة ُلَؾُر     سي الُدُ ِؽ الذُّ 
    ألجل الِ رَضَمة زلانٍ َعَسَمة             ُقظاُل قُ       ِغمساُ هؼ لؤلشؿياِء 

 رَّد ومشتهى             جسؾعهؼ سي الدلع والعذر ا تهى شُ  والعقبلءُ 
 وأما جسؾل القمة األربعة سقد جسعها ابؽ مالػ رحسر بقؾلر : 

 ُّسََّك َأْسَعاٌل؛ ُجُسؾُل ِقمَّرْ           َأْسِعَمٌة َأْسُعُل، ُّؼَّ ِسْعَمرْ 

 سادسًا: اْلسساء الخسدة
 وهي ترسع الؾاو وتشرب األلف وتجر بالياء  فؾَك، ذو( )أبؾَك، أخؾَك، حسؾِك،هي أ ساء محرؾرة وهي  
)أبذذؾكؼ، أبذذؾ زيذذٍد،  أن تزرراف ل ضررر يرراء السررت مؼ  حررؾ:حتررى تعرررب هرر ا اإلعررراب وجسيررع هرر   األل رراظ يذررترط سضهررا  

 .أخؾكسا، أخؾ عسرٍو، حسؾىا، حسؾ بكٍر، فؾَك ذو عمٍؼ، ذو مغفرٍة، ذو رحسٍة، ذو فزٍل(
 )ُأَبيُّذَػ(.اء عمى ه   الري ة التي ذ رتها لػ أي ليدك مر رٍة  أن يقال: وال بد أن ت ؾن ه   األ س 

                                                 
 يتناىى ىذا ىو التحقيقما ال  ما فوق العشرة إىل، ومدلول مجع الكثرة بطريق احلقيقة مع إدخال العشرة  مدلول مجع القلة بطريق احلقيقة من ثالثة إىل عشرة 16

 وىذه األبيات من كتاب قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة ومن اللباب يف قواعد اللغة حملمد علي السراج 
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 )آباؤك( )آباؤكؼ( )آباؤكسا(.وال مجسؾعٍة  أن يقال:  
 )أبؾاك(.وال مثرشاة  أن يقال:  
 سإْن ل رت أو جسعك أو ّرشضك سبل تعرب إعراب األ ساء الخسدة. 

 

 سابعًا: اْلفعال الخسدة
اترل ب خر  ألف تثشيٍة أو واو جساعة أو ياء السؤ ثِة السخاطلِة يدسى  رل واحرد مشهرا سعربل  مرؽ ال عل السزارل إذا  

أل هررا أسعرال غضررر محررؾرة وإ سررا األوزان التري  ررأذ رها أوزان   األمثمررة الخسدرة)واألحدررؽ أن  درسضها   اْلفعذال الخسدذذة)
 لتمػ األسعال.

 تفعميؽ.،  ت عمؾن  ي عمؾن،، يفعلن، تفعلن  أوزان اْلفعال الخسدة:

وىي اْلفعال التي اترل بآخرىا ألف تثشية أو واو جساعة أو ياء السؤنثذة السخاطبذة وىذي ترفذع بثبذؾت الشذؾن وتشرذ  
، واْللذف والذؾاو واليذاء فاعذل أعشذي اْللذف فذي يفعذلن وتفعذلن ، وتجزم بحذفيا تقؾل تفعمؾن ولؼ تفعمؾا ولذؽ تفعمذؾا 

 لياء في تفعميؽ والؾاو في يفعمؾن وتفعمؾن ، وا
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 أرجؾ ولع جدول كيفية استعساليا بعد جدول بيانيا 

 كيفية استعساليا
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 تفعميؽ  تفعمؾن  يفعمؾن  تفعلن  يفعلن 
الغاوبذذذذذذذذذذذان )أي 
مثشذذذذذذى السذذذذذذذكر 
الغاوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ( 
ندذذذذذتخدم ليسذذذذذا 
وزن )يفعذذذذذلن( 

 تقؾل:
الزيدان يزذربان 

 العدو.

الزيذذذذذذذذذدان يكتبذذذذذذذذذان 
 الدرس.

زيذذد وخالذذد يجمدذذان 
 في مرلىسا.

 

السثشذذذذذذى السخاطذذذذذذ  
يدذذذذذذتخدم لذذذذذذو وزن 
 )تفعلن( سؾاء كان

لسخاط  مذكرًا ا 
 أم مؤنثًا نحؾ:

أأنتسا تزربان العدو 
يذذذذا زيذذذذدان / أو يذذذذا 

 ىشدان؟

أتكتبذذذان الذذذدرس يذذذا 
زيذذذذذذذذذذدان / أو يذذذذذذذذذذا 

 ىشدان؟
أتجمدذذذذذذذذذذذذان فذذذذذذذذذذذذي 
مرلكسا يا زيدان / 

لأو يا ىشدان؟

جسذذذذذذذذذذذذع الذذذذذذذذذذذذذكؾر 
 الغاوبيؽ

ندذذذذتخدم ليذذذذؼ وزن 
 ؾن()يفعم

وىذذذذا أيزذذذا خذذذاص 
 بجسع
 الذكؾر نحؾ:

الزيذذذذذدون يزذذذذذربؾن 
 العدو.

زيذذذد وخالذذذد وعسذذذرو 
 يكتبؾن الدرس.

زيذذذد وخالذذذد وعسذذذرو 
يجمدذذذذذذذذذذذؾن فذذذذذذذذذذذذي 

 مرلىؼ.

 

الجسذذذذذذع السخاطذذذذذذ  
 يدتخدم لو

وزن )تفعمؾن( وىذا 
 خاص

 بجسع الذكؾر نحؾ:
أأنتؼ تزربؾن العذدو 
يذذذذا زيذذذذدون / أو يذذذذا 
 زيُد وخالُد وعسُرو؟
ا أتكتبذذذؾن الذذذدرس يذذذ
زيذذدون / أو يذذا زيذذُد 

 وخالُد وعسُرو؟
أتجمدذذذذذذذذذذذؾن فذذذذذذذذذذذي 
مرلكؼ يا زيدون / 
أو يذذذذذا زيذذذذذُد وخالذذذذذُد 

 وعسُرو؟

ل

السؤنثذذذذذة السخاطبذذذذذة 
ندذذذذذتخدم ليذذذذذا وزن 

 )تفعميؽ( فشقؾل:

أأنِت تزذربيؽ العذدو 
 يا ىشُد.

أتكتبذذذيؽ الذذذدرس يذذذا 
 ىشُد.

أتجمدذذذذذذذذذذذيؽ فذذذذذذذذذذذي 
 مرلك يا ىشُد.

 

الغاوبتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان )أي 
السثشذذذذذذذى الغاوذذذذذذذ  ( 

ليسذذذا وزن  ندذذذتخدم
 )تفعلن (

 الحاصل مؽ ذلػ أن:

 )تفعمؾن(: لجسع الذكؾر السخاطبيؽ..  ٕ             )يفعمؾن(: لجسع الذكؾر الغاوبيؽ .ٔ

ب.لمسؤنثذذذذذذَتيِؽ الغذذذذذاوبتيؽ.    .)تفعذذذذذلن(: أ. .ٗ               .)يفعذذذذذلن(: لمسذذذذذذكَريِؽ الغاوبذذذذذذَيؽِ  .ٗ
  ثضؽ.لمسخاطَوضِؽ  ؾاء  ا ا م  ريؽ أم مؤ  
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 بيانيا:

إذا اترذذذذذذل بذذذذذذآخر الفعذذذذذذل 
 ألف االّرشضؽالسزار  

إذا اترذذذذل بذذذذآخر الفعذذذذل 
 واو الجساعةالسزار  

إذا اترذذذذذذذل بذذذذذذذآخر الفعذذذذذذذل 
يررررررررررراء السؤ ثرررررررررررة السزذذذذذذذذذذذار  

 السخاطلة

سالحالرررل أن األسعرررال   
الخسدرررة هررري مرررا  ا رررك 

 عمى وزن:

 

ترذذذذذذذير  )يزررررررررب نحذذذذذذذؾ:
عشذذذذذذد دخذذذذذذؾل  )يزررررررربان 

 ألف االّشضؽ )

 )تزرربان ترير  )تزرب 
 ألف االّشضؽ عشد دخؾل )

 )يكتلررررران ترذذذذذير  )يكترررررب 
 ألررف االّشررضؽ عشذذد دخذذؾل )

 )ت تلررررران ترذذذذذير  )ت ترررررب 
 ألف االّشضؽ عشد دخؾل )

)يزررررررررررربان فكذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذؽ 
 وتزربان ويكتلان وت تلان 
فعذذل مذذؽ اْلفعذذال الخسدذذة 

 شضؽ.بألف االّرالترالو 

تررررررررضر  )يزذذذذذذذرب( حررررررؾ:
عشرررررد دخرررررؾل  )يزذذذذذربؾن(

 )واو الجساعة(
تررررررررررررررررررضر  )تزذذذذذذذذذذذذذذذذذرب(
عشرررررد دخرررررؾل  )تزذذذذذربؾن(

 )واو الجساعة(
)يكتبذذؾن( ترررضر  )يكتذذ (

)واو عشرررررررررررررررررررررد دخررررررررررررررررررررررؾل 
 الجساعة(
 )تكتبذذؾن(ترررضر  )تكتذذ (

)واو عشرررررررررررررررررررررد دخررررررررررررررررررررررؾل 
 الجساعة(

)يزذذذذذذذذذربؾن س رررررررررل مرررررررررؽ 
وتزذذذذذذذذذذربؾن ويكتبذذذذذذذذذذؾن 

سعرررررررررل مرررررررررؽ وتكتبذذذذذذذذذؾن( 
األسعررال الخسدررة الترررالر 

 او الجساعة.و 

تررررررررررضر  )تزذذذذذذذذذرب( حرررررررررؾ: 
)يذذاء عشررد دخررؾل  )تزذذربيؽ(

 السؤنثة السخاطبة(.
عشرد  )تكتبيؽ(  تررضر )تكت 

)يذذذذذذذذذذذاء السؤنثذذذذذذذذذذذة  دخرررررررررررؾل
 السخاطبة(.

 )تزررربضؽ وت توررضؽ فكذذل مذذؽ 
فعذذذذل مذذذذؽ اْلفعذذذذال الخسدذذذذة 

بيررررررررررراء السؤ ثرررررررررررة الترذذذذذذذذذذالو 
 السخاطلة.

)ي عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربلن : 
 كر)يكتلان 

)ت عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربلن : 
 كر)ت تلان  
)ي عمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررؾن : 
 كر)يكتوؾن 

)ت عمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررؾن : 
 كر)ت توؾن 

 ؽ  : )ت عمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررض
 كر)ت توضؽ 

 

 )تفعميؽ(: لمسخاطبة السؤنثة فقج.. .٘                     
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 عل السزار  الذي لؼ يترل بآخره ريءثامشًا: الف
 هؾ ال عل ال ي لؼ يترل بر  ؾن تؾ ضد وال  ؾن  دؾة وال ألف تثشية وال واو جساعة وال ياء السخاطلة. 

 ال عل ال ي لؼ يترل بر  ؾن تؾ ضد وليس مؽ األسعال الخسدة. وباخترار:
 مثالو:
 )يجمُس، يأكُل، يكتُ ، يدرُس، يتعمُؼ، يرمي( 
 مؽ ه   األسعال سعل مزارل لؼ يترل ب خر  شيء.س ل واحد  
 :اْلقدام الثلثة اآلتية فيي ليدت مؽ ىذا القدؼ وىي  بخل 

وليدرك مرؽ هر ا اللراب الدذكؾن عمرى فيي مبشيذة سه   األسعال اترمْك بها  ؾن الشدرؾة  يجمْدَؽ، يكتْبَؽ، يدرْسَؽ() .ٔ
 ال ي  حؽ ؼير.

ٕ.  () ، يدرَسؽَّ ، يكتَبؽَّ وليدرك مرؽ هر ا  الفذتعمرى  فيي مبشية نؾن التؾكيد الثذقيمةسه   األسعال اترمْك بها  يجمَدؽَّ
 اللاب ال ي  حؽ ؼير.

 )يجمدان، تجمدان، يجمدؾن، تجمدؾن، تجمديؽ(  .ٖ
سهرر   األسعررال اترررمك بهررا ألررف الترثرررشية وواو الجساعررة ويرراء السخاطلررة سهرري تعرررب بثوررؾت الشررؾن سرري حالررة الرسررع  

 اْلفعال الخسدة.ي الشرب والجر سميدك مؽ ه ا اللاب ال ي  حؽ ؼير بل تدسى وح سها سي حالت

 تدريبات
 :موضشا  يؽية إعرابها وبشا ها  اذ ر مؽ أي األقدام الثسا ية ه   األ ساء واألسعال 

 . ساضلٙ . أحسد٘ العاممؾن .ٗ  . ُ ُتبٌ ٖ . العرإ . التمسض انٔ
  غرَُرفٌ ٔٔ . ساضمؾن ٓٔ       .  اتبٜ . السجتهَديؽِ ٛ . يدخبلنٚ

 ( نحذؾ:يفعْمذؽَ جسع اِلناث الغاوبات ال يدتخدم ليّؽ ريء مؽ اْلفعال الخسدة بذل يدذتخدم ليذؽ وزن ):  تشبيو
                          والؾالدات ُيْرِلْعؽَ ا والسظمقات يتربرؽ   ا 
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 . يتعّمؼٛٔ . ذو جا ٚٔ رماح .ٙٔ  . خديجة٘ٔ . حرانٗٔ    . أبؾ أٖ     . مرظ ىٕٔ
 ٕٚ طؾيرررررررررررررررل. ٕٙ رما ٕ٘  ة.  اتلٕٗ .  اتبٖٕ . بابٕٕ  .  اتوؾن ٕٔ .  اتلاتٕٓ   .  تابانٜٔ

ظررررار غزيررررراتأم. ٖٔ . بشترررران متعمستررررانٖٓ . قرر عالٍ ٜٕ . شضؾخ ُمِدرّشؾن  ٕٛ أوالد مه بؾن .
 . ُ ّتاٌب مجضدون ٖٗ . أ ؾد ضارياتٖٖ       . امرأتان أديوتانٕٖ 

 . يحزن ٓٗ . يكرمٜٖ . جسلٖٛ . شعراء سرُحؾلٖٚ  . رجل قرضرٖٙ . لوياٌن ل ارٖ٘
 . يسدحانٙٗ يسدْحؽَ  ٘ٗ . يسدَحؽَّ ٗٗ . يسدحٖٗ  . ُي رْمؽَ ٕٗ . ُي رَمؽٔٗ
 حدُؽ.. يٓ٘ . ي رحٜٗ   ن . يشتررْ ٛٗ . يجاهدون ٚٗ

 اِلجابة
 يرسع باأللف ويشرب وجر بالياء : مثشى  )التمسض ان  .ٔ
 وال درة السقدرة لمتع ر  وال تحة  الزسةيعرب ب: ا ؼ م رد )ا ؼ مقرؾر   )العرا  .ٕ
 يعرب بال تحة والزسة وال درة الغاهرة  مشررف : جسع ت دضر )ُكُتُب  .ٖ
 شرب ويجر بالياء يرسع بالؾاو وي : جسع م  ر  الؼ )العاممؾن  .ٗ
 مسشؾل مؽ الررف  يأتي حكسر وهؾ أ ر يرسع بالزسة ويشرب ويجر بال تحة   : ا ؼ م رد )أحسد  .٘
 مشررف يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة  : ا ؼ م رد )ساضل  .ٙ

 يرسع بثوؾت الشؾن ويشرب ويجزم بح سها  : سعل مؽ األسعال الخسدة )يدخبلن  .ٚ

 يرسع باأللف ويشرب ويجر بالياء الس تؾح ما قومها السكدؾر ما بعدها  : مثشى  يؽِ )السجتهدَ  .ٛ

 ا ؼ م رد مشررف يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة  :  )كاتب  .ٜ
 الس تؾح ما قومها السكدؾر ما قومها  يرسع بالؾاو ويشرب ويجر بالياء : جسع م  ر  الؼ )ساضمؾن  .ٓٔ

 يرسع بالزسة ويشرب ال تحة ويجر بال درة الغاهرة سع ت دضر : ج )ُغَرٌف  .ٔٔ

 وال درة السقدرة لمتع رال تحة و   الزسة ا ؼ م رد )ا ؼ مقرؾر  يعرب:  )مرظ ى  .ٕٔ

 يرسع بالؾاو ويشرب باأللف ويجر بالياء  : ا ؼ مؽ األ ساء الخسدة )أبؾ ا  .ٖٔ
 ة الغاهرةوال در  بالزسة وال تحة يعرب: ا ؼ م رد  )حران  .ٗٔ
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 وهؾ أ ر يرسع بالزسة ويشرب ويجر بال تحة   ؼ م رد مسشؾل مؽ الررف: ا  )خديجة  .٘ٔ
 جسع ت دضر مشررف  يعرب بال تحة والزسة وال درة الغاهرة  :  )رماح  .ٙٔ
يعررررب  ا رررؼ م ررررد جذذذاه(،)يرسرررع برررالؾاو ويشررررب بررراأللف ويجرررر باليررراء مرررؽ األ رررساء الخسدرررة ذو(: ) )ذو جا   .ٚٔ
 ر ات الثبلث بالح
 يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجزم بالدكؾن : سعل مزارل لؼ يترل ب خر  شيء  )يتعمؼ  .ٛٔ
 يرسع باأللف ويشرب ويجر بالياء الس تؾح ما قومها السكدؾر ما بعدها  : مثشى )كتابان  .ٜٔ
 يرسع بالزسة ويشرب ويجر بال درة  : جسع مؤ ث  الؼ )كاتلات  .ٕٓ
 يرسع بالؾاو ويشرب ويجر بالياء جسع م  ر  الؼ : )كاتوؾن  .ٕٔ
 مشررف يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة  : ا ؼ م رد )باب  .ٕٕ
 مشررف يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة : ا ؼ م رد )كاتب  .ٖٕ
 ا ؼ م رد مشررف يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة : ا ؼ م رد )كاتلة  .ٕٗ
 ا ؼ م رد مشررف يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة : ا ؼ م رد )رما  .ٕ٘
  ا ؼ م رد مشررف يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة : ا ؼ م رد )طؾيل  .ٕٙ
يرسرع برالؾاو ويشررب  )مهر بؾن  جسرع مر  ر  رالؼ يعررب بالحر رات الرثبلث  )أوالد مه بؾن  : )أوالد  جسرع ت درضر .ٕٚ
 جر بالياءوي

يرسرع برالؾاو ويشررب  )مدرشؾن  جسرع مر  ر  رالؼيعررب بالحر رات الرثبلث  )شضؾخ مدشؾن  : )شضؾخ  جسع ت دضر  .ٕٛ
 ويجر بالياء

 )عاٍل  ا ؼ م رد )ا ؼ مشقؾص يعرب بالحر ات الثبلث   عاٍل  : )قرر  ا ؼ م رد )قرر .ٜٕ
 وتجر بالياء الس تؾح ما قومها السكدؾر ما بعدها ترسع باأللف وتشرب  )بشتان متعمستان  :  متاهسا مثشى .ٖٓ
يرسرع بالزرسة  يعررب بالحر رات الرثبلث  ، )غزيررات  جسرع مؤ رث  رالؼ غزيررات  : )أمظرار  جسرع ت درضر )أمظار .ٖٔ

 ويشرب ويجر بال درة
 ما بعدها يرسع باأللف ويشرب ويجر بالياء الس تؾح ما قومها السكدؾر  )امرأتان أديوتان  :  متاهسا مثشى .ٕٖ
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 ، ضراريات جسرع مؤ رث  رالؼويجرر بال دررة بال تحرة  يرسرع بالزرسة ويشررب )أ ؾد ضاريات  : أ ؾد جسع ت دضر .ٖٖ
 يرسع بالزسة ويشرب ويجر بال درة 

يرسرع  )مجضردون  جسرع مر  ر  رالؼيعرب بال تحة والزسة وال درة الغراهرة )ُكّتاٌب مجضدون  : )ُكّتاٌب  جسع ت دضر  .ٖٗ
 رب ويجر بالياءبالؾاو ويش

 ال تحة ويجر بال درة الغاهرةبيرسع بالزسة ويشرب  )لويان ل ار  :  متاهسا جسع ت دضر .ٖ٘
 ال تحة و وال درة الغاهرةو  الزسةبيعرب  )رجل قرضر  :  متاهسا م رد .ٖٙ
 يعرب بالزسة وال تحة و وال درة الغاهرة )شعراء سحؾل  :  متاهسا جسع ت دضر .ٖٚ
 وال درة الغاهرة يعرب بالزسة وال تحة  ؼ م رد: ا  )جسل  .ٖٛ
 يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجزم بالدكؾن  : سعل مزارل لؼ يترل ب خر  شيء )يكرم  .ٜٖ
 يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجزم بالدكؾن  : سعل مزارل لؼ يترل ب خر  شيء )يحزن  .ٓٗ
 موشي عمى ال تا )يكرَمّؽ  : سعل مزارل اترمك بر  ؾن التؾ ضد سهؾ .ٔٗ
 )يكرْمَؽ  : سعل مزارل اترمك بر  ؾن الشدؾة سهؾ موشي عمى الدكؾن  .ٕٗ
 يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجزم بالدكؾن  : سعل مزارل لؼ يترل ب خر  شيء )يسدح  .ٖٗ
 )يسدَحؽَّ  : سعل مزارل اترمك بر  ؾن التؾ ضد سهؾ موشي عمى ال تا .ٗٗ
 اترمك بر  ؾن الشدؾة سهؾ موشي عمى الدكؾن : سعل مزارل  )يسدْحَؽ  .٘ٗ
 يرسع بثوؾت الشؾن ويشرب ويجزم بح سها  : سعل مؽ األسعال الخسدة )يسدحان  .ٙٗ
 يرسع بالؾاو ويشرب ويجر بالياء )يجاهدون  : سعل مؽ األسعال الخسدة .ٚٗ
 )يشترْرن  : سعل مزارل اترمك بر  ؾن الشدؾة سهؾ موشي عمى الدكؾن  .ٛٗ
 يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجزم بالدكؾن  : سعل مزارل لؼ يترل ب خر  شيء ح )ي ر  .ٜٗ
 يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجزم بالدكؾن  : سعل مزارل لؼ يترل ب خر  شيء )يحدؽ  .ٓ٘
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بعرردما عرسررك مررا  ررو  ارجررع واقرررأ السررتؽ الرر ي سرري أول هرر ا السؾضررؾل مررؽ قررؾل السؤلررف : لمرسررع أربررع عبلمررات سدررتجد  
ضررحا  ررهبل وير رر  سرري ذهشررػ السعمؾمررات أكثررر إن شرراء ت وإليررػ جرردوال أو ررع مسررا  ررو  يوررضؽ  يؽيررة إعررراب األ ررساء وا

 واألسعال : 
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  علمات اِلعراب في اْلسساء

 

االسؼ 
السفرد 
 السشرر 

االسؼ 
السفرد 
 السقرؾر

االسؼ 
السفرد 
 السشقؾص

االسؼ 
السزا  
لياء 
 الستكمؼ

 السثشى

جسع 
السذكر 
 ؼالدال

جسع السؤنأ 
 الدالؼ

اْلسساء 
 الخسدة 

جسع 
 التكدير
 السشرر 

أخررررررررررررررررؾَك،  السدمساتُ  الزيدون  الزيدانِ  كتاِبي القاضي ال تى زيدٌ  جذذاء 
أبررررررررررررررررررررؾك، 
حسرررررررررررررؾِك، 

ذو ، سرررررررؾكَ 
 عمؼ

 الرجالُ 

 أخرررررررررررررررررراَك، السدمساتِ  الزيِديَؽ   ؽِ الزيَدي كتاِبي القاضيَ  ال تى زيدا   رأيذتُ 
 أبرررررررررررررررررررررراك،
 حسررررررررررررررررررراكِ 

 ،ساكَ 

 ذا عمؼ

 الرجالَ 

أخيرررررررررررررررررَػ،  السدمساتِ  الزيِديَؽ  الزيَديؽِ  كتاِبي القاضي ال تى زيدٍ ب مذررُت 
أبيرررررررررررررررررررررػ، 
حسيرررررررررررررررِػ، 

 ؼيػَ 

 ذي عمؼ

 الرجالِ 

 بالحر ات 

 الثبلث
 بالحر ات

 الررررررررررررررررررثبلث
مقررررررررررررررررررررررررردرة 

عررراهرة سررري 
الشررررررررررررررررب 
ومقررررررررررررررررررردرة 

مقرررررررررررررررررردرة 
لمسشا رررررلة 
سررررررررررررررررررررررررررري 

يرسرررررررررررررررررررررع 
بررررررررررراأللف 

يشررررررب و 

يرسرررررررررررررررررررررع 
بررررررررررررررررالؾاو 
ويشررررررب 

يرسرررررررع بالزرررررررسة  
ويشررررب ويجرررر 

 بال درة 

يرسررررررررررررررررررررررررررع 
برررررررررررررررررررررالؾاو 
ويشرررررررررررب 

 بالحر ات

 الثبلث
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لمثقرررررل سررررري  لمتع ر   الغاهرة
 اللاقي 

الحررررراالت 
 الثبلث 

ويجررررررررررررررررر 
 بالياء 

ويجررررررررررررررررر 
 بالياء 

برررررررررررررررراأللف 
جرررررررررررررررررررررر وي

 بالياء 
 

  
جسع التكدير السسشؾ  

 مؽ الرر 

االسؼ السفرد السسشؾ  
 مؽ الرر 

 أحسدُ  أماجدُ 

 احسدَ  أماجدَ 

 احسدَ  أماجدَ 

ب يرسع بالزسة ويشر
 ويجر بال تحة وال يشؾن 

يرسع بالزسة 
ويشرب ويجر 
 بال تحة وال يشؾن 
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 علمات اِلعراب في اْلفعال

اْلفعذذذذال  
 الخسدة

الفعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
السزذذذذذذذذذذار  
الذذذذذذذذي لذذذذذذذؼ 
يترل بآخره 

 ريء

الفعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
السزذذذذذذذذذذار  
التذذي اترذذل 
بذذذذذذذو نذذذذذذذؾن 

 الشدؾة

الفعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
السزذذذذذذذذذذار  
الذذذي اترذذل 
بذذذذذذذو نذذذذذذذؾن 

 التؾكيد 

الفعذذذذذذذذذذذذذذل 
السزذذذذار  
الذذذذذذذذذذذذذذذذي 
 آخره ألف

عذذذذذذذذذذذذذذل الف
السزذذذذذار  
الذذذذذذذذذذذذذذذذي 
 آخره ياء

الفعذذذذذذذذذذذذذذل 
السزذذذذار  
الذذذذذذذذذذذذذذذذي 
 آخره واو

 يكتبان الرفع
 تكتبان
 يكتبؾن 
 تكتبؾن 
   تكتبيؽ

 يكت ُ 
 ضسة عاهرة 

 يكتْبؽَ 
 موشي عمى
 الدكؾن 

 يكتَبؽَّ 
موشي عمى 
 ال تا 

 يخذى
مقدرة 
 لمتع ر 

 يدعؾ        يرمي 
 

 مقدرة لمثقل 

 

الشر  
 )لؽ(

 يكتبا
 تكتبا
 يكتبؾا
 تكتبؾا
 بيتكت

 يكت َ 
 ستحة عاهرة 

 يكتْبؽَ 
موشررررري عمرررررى 
 الدكؾن سي

 محل  رب 
 
 

 يكتَبؽَّ 
موشررررري عمرررررى 
ال ررررررررتا سرررررررري 
 محل  رب

 يخذى
مقرررررررررررررررررررررردرة 

 لمتع ر

 يدعؾَ         يرمَي 
 فتحة عاىرة    

 
 

الجزم 
 )لؼ(

 يكتبا
 تكتبا
 يكتبؾا
 تكتبؾا
 تكتبي

 يكت ْ 
 ررررررررررررررررررررررررررركؾن 

 عاهر 

 يكتْبؽَ 
موشررررري عمرررررى 
الدررركؾن سررري 
 محل جزم  

 يكتَبؽَّ 
موشررررري عمرررررى 
ال ررررررررتا سرررررررري 
 محل جزم 

                يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرمِ        يخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَش 
 يد ُ 

 كمها مجزومة بح ف حرف العمة 

هرر   الجررداول الترري عشررد ا تدررهل عمضشررا سهررؼ عبلمررات اإلعررراب وهرر ا اللرراب أعشرري برراب عبلمررات اإلعررراب مررؽ أهررؼ  
 "باب مديشة الشحؾ" أبؾاب الشحؾ بل هؾ مع باب الزسا ر )كسا قال الذي  قا ؼ بحر ح غر ت :
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 السبحأ الثاني :
 يذتسل عمى تفريل كامل لعلمات اِلعراب في االسؼ والفعل

اللرراب أّن األلررل سرري السرسررؾل أن يرسررع بالزررسة، وسرري السشرررؾب أن  سرري هرر ا ويجررب عمضشررا أن  عرررف قوررل الورردء 
عردا هر ا سهرؾ مرؽ براب الشيابرة عرؽ  ومرابالدركؾن يشرب بال تحرة وسري السجررور أن يجرر بال دررة وسري السجرزوم أْن يجرزم 

 ه   األشياء.

 ررح الجداول الدابقة:

 أواًل: االسؼ السفرد الذي ليس آخره حر  عمة

إال إذا كذذان مذذؽ فذذي كميذذا ويجذذر بالكدذذرة الغذذاىرة بالفتحذذة  ويشرذذ مذذؽ اْلسذذساء السعربذذة يرفذذع بالزذذسة : أنذذو  حكسذذو
 الفتحة نيابة عؽ الكدرة وال تشؾن(.اْلسساء السسشؾعة مؽ الرر  )وىي اْلسساء التي تجر ب

 بزيدٍ مررت ،  زيدارأيت ،   زيدٌ مثالو:جذاء 

 ب : طريقة اِلعرا

 فاعل مرفؾ  وعلمة رفعو الزسة الغاىرة.: زيدٌ ،  مبشي عمى الفتح فعل ماضٍ : جاء:   جاء زيدٌ  .ٔ
الشحاة األقدمؾن: هؾ موشري عمرى ويقؾل ،سعل ماٍض موشي عمى الدكؾن الترالر بالتاء  : )رأى( رأيت:  رأيت زيداً  .ٕ

م عرؾل برر مشررؾب : زيذداً   ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل رسع أل ر ساعرل.: والتاء] واألول أ هل [ ستا مقدر
 وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة.

عمرى  ويقؾل الشحراة األقردمؾن: هرؾ موشري موشي عمى الدكؾن الترالر بالتاء )مّر  سعل ماضٍ : مررت:  مررت بزيدٍ  .ٖ
حرررف جررر موشرري :  والباء   ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل رسع أل ر ساعل: والتاء] واألول أ هل [ ستا مقدر

 ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال درة الغاهرة: زيد  عمى ال در.
 والجار والسجرور متعمقان بر)مّر .

 تشبيو
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وأن  ، كذذذ) زيذذد ، كتذذاب ، قمذذؼ (مرذذروفة أو مشررفة()أسذذساء اعمررؼ أن األ ررساء الترري تجررر بال درررة وتشررؾن تدررسى  
 )مسشؾعة مؽ الرر ( تجر بال درة وال تشؾن تدسى  األ ساء التي ال

مسشررررؾل مررررؽ تشررررؾيؽ الررررررف أْي تشررررؾيؽ التسكررررضؽ الرررر ي يمحرررر  األ ررررساء السعربررررة  )مسشذذذذؾ  مذذذذؽ الرذذذذر (ومعشررررى  
 يؾجرد بدو رر ل ؾ هسرا أخرؾيؽ سري االخترراص باال رؼ السشررسة،ولسا  ق  التشؾيؽ تلعر سي الدقؾط الجرر بال دررة أل رر ال

 وعدم وجؾدهسا سي ال عل.

 :مثال السسشؾ  مؽ الرر  : فاطسة، أحسد ، إبراهيؼ ، إسحق ( تقؾل 
/  إسذحاقَ وإبذراهيَؼ وأحسذَد  رأيرك/  إسذحاقُ وإبذراهيُؼ وأحسذُد جراء /ة َ بفاطسذ مرررت، ة َ فاطس رأيركفاطسُة،  جاءْت  
 إسحاقَ و إبراهيؼَ وبأحسَد  مررت

 كيفية اِلعراب:

)فاطسة( مفعذؾل  رأيت فاطسة [فاعل مرفؾ  وعلمة رفعو الزسة الغاىرة في آخره و] جاءت فاطسة :فاطسة :  .ٔ
بو مشرؾب وعلمة نربو الفتحة الغاىرة في آخره / بفاطسة : اسؼ مجرور بالباء وعلمذة جذره الفتحذة نيابذة 

 عؽ الكدرة ْلنو اسؼ مسشؾ  مؽ الرر  

 : فاعل مرفؾ  وعلمة رفعو الزسة الغاىرة.(احسد:   ) سُد وإبراهيُؼ وإسحاقُ جاء أح .ٕ
كررل مشهسرا معظرؾف عمرى )أحسررد  والسعظرؾف عمرى السرسرؾِل مرسررؾٌل إبذراهيؼ، إسذحاق: حررف عظرف موشري عمرى ال ررتا.: و

 وعبلمة رسعهسا ضسة عاهرة سي أخرهسا
 شرؾب وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة م عؾل بر م: (أحسد) :  رأيت أحسَد وإبراهيَؼ وإسحاقَ  .ٕ
كرررل مشهسرررا معظرررؾف عمرررى أحسرررد والسعظرررؾف عمرررى السشررررؾِب إبذذذراهيؼ، إسذذذحاق:  حررررف عظرررف موشررري عمرررى ال رررتا.: و

 مشرؾٌب وعبلمة  روهسا ستحة عاهرة سي آخرهسا.
ا رررررررررررؼ مجررررررررررررور باللررررررررررراء :  حسدأحرف جر موشي عمى ال در :  الباء:   إسحاقَ و إبراهيؼَ و بأحسدَ مررت  .ٖ
     )لمعمسيذذة ووزن الفعذذل(عبلمررة جررر  ال تحررة  يابررة عررؽ ال درررة أل ررر مسشررؾل مررؽ الررررف أل ررر عمررؼ جرراء عمررى وزن ال عررل و 
معظررؾف عمررى )أحسررد  والسعظررؾف عمررى السجرررور مجرررور وعبلمررة :  (  إبراهيؼ)حرف عظف موشي عمى ال تا.: ( و)

  )لمعمسيذذذة والعجسذذذة(جسررري زاد عمرررى ّبلّرررة أحررررف جرررر  ال تحرررة  يابرررة عرررؽ ال دررررة أل رررر مسشرررؾل مرررؽ الرررررف أل رررر ا رررؼ أع
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معظررؾف عمررى )أحسررد  والسعظررؾف عمررى السجرررور مجرررور وعبلمررة جررر  ال تحررة  يابررة عررؽ ال درررة أل ررر :  ( وإسحاق)
 )لمعمسية والعجسة(مسشؾل مؽ الررف أل ر ا ؼ أعجسي زاد عمى ّبلّة أحرف 

 ؼ السقرؾر(االسؼ السفرد السعرب السختؾم بألف الزمة )االس ثانيا :

، ومعشى التع ر أ ر يدتحضل عهؾر الحر ة ويتعر ر ألن يعرب بحر ات مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها التع رأٗٚ  ؽٌٔٚ:
 األلف ال تقول الحر ة 

 بال تىمررت . ٖ    ال تىرأيت .ٕ   ال تىجاء .ٔ مثالو:
 :  طريقة اِلعراب

 سة السقدرة في آخره مشع مؽ عيؾرىا التعذر.: فاعل مرفؾ  وعلمة رفعو الز(الفتى) : جاء الفتى( ٔ
 .التعذرم عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة السقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها : الفتى:  الفتى رأيك .ٕ
: ا رؼ مجررور باللراء وعبلمرة جرر  ال دررة السقردرة سري  ال ترى) حرف جر موشي عمرى ال درر.: الباء:  مررت بال تى .ٖ

 التع ر. آخر  مشع مؽ عهؾرها

 ثالثًا: االسؼ السفرد السعرب السختؾم بياء أصمية مكدؾٍر ما قبميا ويدسى )اسسًا مشقؾصًا(

 .في حالة الشر   يرفع ويجر بحركات مقدرة في آخره مشع مؽ عيؾرىا الثقل وتغير الفتحة عميو لخفتياأنو  حكسو:

 بالقاضي مررت ( ٖ القاضيَ رأيت ( ٕ   القاضيجاء ( ٔ:  مثالو

 ة اِلعراب:طريق

 الثقل.ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة السقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها : القالي:  لقاليجاء ا .ٔ
 الغاىرة.م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة :  القالي:  القاليَ رأيك  .ٕ
آخرر  مشرع مرؽ  )القاضي  ا ؼ مجرور باللراء وعبلمرة جرر  ال دررة السقردرة سري:  بالقالي:     بالقاليمررت  .ٖ

 .الثقلعهؾرها 

 رابعًا: االسؼ السفرد السزا  لياء الستكمؼ

السشاسذبة  سحذل بحركذةالاسؼ معرب يعرب بحركات مقدرة عمى ما قبل ياء الستكمؼ مشع مؽ عيؾرىا ارذتغال أنو  حكسو:
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 بكتاِبيأمدكت   ٖ  كتاِبيرأيت  ٕ  كتاِبيىذا ( ٔ مثالو:

 طريقة اِلعراب:
)ذا  ا ؼ إشارة موشي عمى الدكؾن سي محل رسع أل رر ، )ها  حرف تشوير موشي عمى الدكؾن : ( ىذا) : كتاِبيه ا  .ٔ

 وأسذساء اِلرذارة،   موتدأ )وجسيع أ ساء اإلشارة موشية  سا  و ، واختمف سي )ه ان، هاتان  هل هسرا معربران أم موشيران
 )ه ا، ه ِ ، ه ان، هاتان، هؤالِء، ّرَؼَّ هشاك  ىي:
وررر السوترردأ مرسررؾل وعبلمررة رسعررر الزررسة السقرردرة عمررى مررا قوررل يرراء السررت مؼ مشررع مررؽ عهؾرهررا اشررت ال السحررل خ:  كتابي

 : ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل جر أل ر مزاف إلير.والياء،  بحر ة السشا لة وهؾ مزاف
وررل يرراء السررت مؼ مشررع مررؽ م عررؾل بررر مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررة السقرردرة عمررى مررا ق ( :كتذذابي: ) كتذذاِبيرأيررك  .ٕ

ضررسضر مترررل موشرري عمررى الدرركؾن سرري محررل جررر :  والياء   عهؾرها اشت ال السحل بحر ة السشا لة وهؾ مزاف.
 أل ر مزاف إلير.

ا ررؼ مجرررور باللرراء وعبلمررة جررر  ال درررة السقرردرة عمررى مررا قوررل يرراء السررت مؼ مشررع مررؽ  ( : كتذذابي:  ) بكتذذاِبيأمدرركك  .ٖ
 واألول أشرهر وضرا )هرؾ مجررور بكدررة عراهرة  وهرؾ أ ر ة السشا لة وقال ابؽ مالػ رحسر تعهؾرها اشت ال السحل بح

ضرسضر متررل موشري عمرى الدركؾن سري محرل : والياء، وهؾ مزاف وأ هل سي الح ل ألن الحر ات عمير تقدر لمسشا لة 
 جر أل ر مزاف إلير.

ليرراء السررت مؼ سررالسشقؾص  القاضرري والسزرراف ليرراء واال ررؼ السزرراف  صعميررػ أن ت رررق بررضؽ اال ررؼ السشقررؾ  تشبيذذو ميذذؼ :
الست مؼ  تابي وإذا تأممك سضهسا تبلحل أن السشقؾص دا سا ياؤ  ألمية  ر ) القاضي والداعي واللاقي   وأما السزراف ليراء 

سشا رلة والسزراف ليراء السرت مؼ تقردر ؼيرر الحر رات الرثبلث لم الست مؼ سالياء ؼير ليدرك ألرمية أي ليدرك مرؽ ال مسرة   درها
 سا تلر له ا س ثضرا ما يخظئ الظبلب سي ه ا  بخبلف السشقؾص تقدر ؼير الزسة وال درة لمثقل وتغهر ؼير ال تحة 

 مثل )الزيدان ، الكتابان ، القمسان ( :  خامدًا: السثشى

عذؽ الفتحذة يرفع باْللف نيابذة عذؽ الزذسة ويشرذ  باليذاء )السفتذؾح مذا قبميذا السكدذؾر مذا بعذدىا( نيابذة أنو  حكسو:
 ويجر بالياء )السفتؾح ما قبميا السكدؾر ما بعدىا( نيابة عؽ الكدرة.

 ؽِ بالزيَديمررت   ٖ   الزيَديؽرأيُت   ٕ    الزيدانِ جذاء ( ٔ:  مثالو



 

9ٓ 

 اْللف نيابة عؽ الزسة ْلنو مثشى وعلمة رفعو فاعل مرفؾ  : الزيدان: الزيدان ِ جاء  طريقة اِلعراب:
،  عرؽ التشرؾيؽ سقر  عرؾض وقضرل التري  ا رك سري اال رؼ الس ررد    قضل عؾض عؽ الحر رة والتشرؾيؽسي )الزيدان:  والشؾن 

يررؽ سعشرردما جسعشررا  وضررعشا سرري آخررر ال مسررة  ؾ ررا ال مسررة برردال عررؽ حر ررة وتشررؾيؽ  الرر ي  رران سرري اال ررؼ الس رررد سررر)زيد  ؼيررر
 ٚٔرررررررررررررررزيدون التشؾيؽ سر )زيٌد  ررررررررررررررررررررر رررارت رررررررررررررالحر ة و 

مرا بعردها   يابرة  مرا قومهرا السكدرؾرُ  م عؾل بر مشرؾب وعبلمرة  ررلر اليراء )الس ترؾحُ :  الزيديؽ:  الزيَديؽ ِ رأيُك  .ٕ
 عؽ ال تحة أل ر مثشى.

ها  الزيرديؽ ا رؼ مجررور باللراء وعبلمرة جرر  اليراء )الس ترؾح مرا قومهرا السكدرؾر مرا بعرد: بالزيذديؽ: بالزيذَديؽ مررت  ٖ
  يابة عؽ ال درة أل ر مثشى.

 

م تؾحرا  ومرا بعردها  اليذاءويكرؾن مرا قورل  اليذاءالسثشى عشدما يكؾن مشرؾبا  أو مجرورا  ت ؾن عبلمة  رلر أو جرر   تشبيو:
 السثشذذىتقررؾل: سرري فاليذذاء ريذذو مكدذذؾر مذذا قبميذذا مفتذذؾح مذذا بعذذدىا  بعكررس جسررع السرر  ر الدررالؼ ررررر  سررا تقرردم رررررررر مكدررؾرا  
السشررررؾب أو  جسذذذع السذذذذكر الدذذذالؼ(وتقرررؾل سررري ) )الزيذذذَديؽِ ، الكتذذذاَبيِؽ الؾلذذذَديِؽ، العذذذاِلَسيِؽ(.ب أو السجررررور:السشررررؾ 
يؼ وإ رساعضل ررر عمرى  وضشرا وعمضهسرا الرربلة )الزيِديَؽ الكاتِبيَؽ، الؾلذِديَؽِ ، العذاِلِسيَؽ(.السجرور: قرال تعرالى عمرى لدران إبررـا
يؼ وإ رساعضل  )مدمسيؽ(ػ  سرل مدمَسيؽِ )ربشا واجعمشا  والدلم: وقذال تعذالى ا  سري هر   اآليرة مثشرى ألن ال ربلم عمى)إبررـا

 ىؾ سساكؼ السدمسيؽ مؽ قبل   في ىذه اآلية جسع مذكر سالؼ 
 

 : مثل )العابدون ، الزيدون ، الرادقؾن (  سادسًا: جسع السذكر الدالؼ

ما بعدىا( نيابة عؽ الفتحة ويجر  ما قبميا السفتؾحِ  ؾرِ يرفع بالؾاو نيابة عؽ الزسة ويشر  بالياء )السكدأنو  حكسو:
 بالياء )السكدؾر ما قبميا السفتؾح ما بعدىا( نيابة عؽ الكدرة 

 بالعابِديؽَ مررت ،  العابِديؽرأيت ،  العابدون جاء  مثالو:

زسة ْلنو جسذع مذذكر فاعل مرفؾ  وعلمة رفعو الؾاو نيابة عؽ ال:   العابدون : ) العابدون جاء ( ٔطريقة اِلعراب : 
                                                 

الواحد ، فكاف جيب أف تلحقو اغبركة  يدة على لفظفإف قاؿ قائل : فلم دخلت النوف يف التثنية واعبمع ؟قيل لو : ألف من شرط التثنية وىذا اعبمع أف يكوف لو عالمة مز قاؿ يف علل النحو  :  ٚٔ
 نهما ، لئال خيل دبا يوجبو ترتيب اللفظ ،م واغبركة التثنية واعبمع ، وعوض ما ديتنع من دخوؽبما ، وجب أف يعوض والتنوين ، فلما وجب أف يدخل التنوين
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قيل عؾض عؽ الحركة فقج وقيل عؾض عؽ التشؾيؽ فقج وقيل عؾض عؽ الحركة والتشذؾيؽ وقيذل ال :  الشرؾن )و سالؼ.
 لذيء مسا ذكر.

 مرررا قومهرررا الس ترررؾح مرررا بعررردها. رمشررررؾب وعبلمرررة  ررررلر اليررراء السكدرررؾ  م عرررؾل برررر: ( : العابذذذديؽ) العابذذذِديؽَ رأيرررك  .ٕ
 لسثال الداب .سضها ما ذ ر سي ا: ن والشؾ

( الشذؾن ) ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  الياء السكدؾر ما قومها الس ترؾح مرا بعردها.: ( بالعابديؽ) بالعابِديؽَ مررت  .ٖ
 سضها ما ذ ر سي السثال الداب .: 

 كذ)الرجال والكت  (  سابعًا: جسع التكدير

 يعرب كاالسؼ السفرد تسامًا:أنو  حكسو:
 يرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال درة )مع التشؾيؽ سي ال ل .سهؾ إن  ان مشررسا   .ٔ
 وإن  ان مسشؾعا  مؽ الررف سضرسع بالزسة ويشرب بال تحة ويجر بال تحة   لػ، )مؽ غضر تشؾيؽ سي ال ل . .ٕ

 :)رجال ( تقؾل  مثال جسع التكدير السشرر 
 لرالحؾن  بدون تشؾيؽ.االرجاُل وتقؾل إن دخمتر )ال : )جاء ،  لالحؾن  لٌ رجاجاء  .ٔ
 الرالحضؽ  بدون تشؾيؽ. لَ لرجاوتقؾل إن دخمتر )ال : )رأيك ا،  لالحضؽ رجاالً رأيك  .ٕ
 مررت برجاٍل لالحضؽ وتقؾل إن دخمتر )ال : )مررت بالرجاِل الرالحضؽ  بدون تشؾيؽ. .ٖ

ويجذذر بالفتحذذة نيابذذة عذذؽ الذذذي ال يشذذؾن  ذا ىذذؾ القدذذؼ)وىذذ)مدذذاجد ومرذذابيح (  مثذذال جسذذع التكدذذير غيذذر السشرذذر 
 الكدرة(

 بسفاتيحَ وأمدكك  مداجدَ لمضك سي   ٖ   مرابيحَ ومداجَد رأيك    ٕ مرابيحُ ومداجُد ه    .ٔ

( ٕ  فاعذذل مرفذذؾ  وعلمذذة رفعذذو الزذذسة الغذذاىرة فذذي آخذذره :  رجال) صالحؾن  رجالٌ جاء ( ٔ طريقة اِلعراب:
 مة نربو الفتحة الغاىرة في آخرهمفعؾل بو مشرؾب وعل:    رجاال  )صالحيؽ  رجاال  رأيت 
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  ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال درة الغاهرة سي آخر .:( رجالٍ ) مررت برجاٍل لالحضؽ  ٖ
ا ررؼ إشررارة موشرري عمررى ال دررر سرري محررل رسررع أل ررر : )ذه(حرررف تشويررر.: مذذؽ )ىذذذه( )ىذذا(:( ىذذذه) مرذذابيحُ ومدذذاجُد هرر   

: ( مرذابيح) حررف عظرف موشري عمرى ال رتا.: ( و)زرسة الغراهرة.خور مرسؾل وعبلمة رسعرر ال: ( مداجد) موتدأ.
 معظؾف عمى )مداجد  والسعظؾف عمى السرسؾل ومرسؾل وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة.

: ( و)  م عررؾل بررر مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررة الغرراهرة سرري آخررر . :( مدذذاجد)  :  مرذذابيحَ ومدذذاجَد رأيررك  .ٕ
معظرؾف عمرى مدراجد والسعظرؾف عمرى السشررؾب مشررؾب وعبلمرة  ررلر  :(مرذابيح) حرف عظف موشي عمى ال تا.

 ال تحة الغاهرة.
: ا ؼ مجرور برر)سي  وعبلمرة جرر  ال تحرة  يابرة عرؽ ال دررة    مداجد: )  صميت في مداجَد وأمدكت بسفاتيحَ  .ٖ

جسرع ت درضر مكؾ را  أن يكرؾن  )عمذى وزن مفاعذل(و عشري بقؾلشرا:  أل رر عمرى وزن )َم اِعرل  أل ر ا ؼ مسشؾل مؽ الررف،
  حؾ: أوليسا مكدؾر)التي هي بعد ال اء  حرسان  ألف تكديره، بعد خسدة أحر مؽ 

وال  عشرري بهرر ا الررؾزن السضررزان الررررسي بررل الزرراب   (ألررمها دواِبررب ع، دوابّ ر، طبذذاوِ ب، جذذؾاىِ د، أقذذارِ ر، معاِبذذ)مشذذابِ  
 ال ي ذ رتر لػ

 يابرررة عرررؽ ال دررررة أل رررر ا رررؼ مسشرررؾل مرررؽ الرررررف،أل ر عمرررى وزن ا رررؼ مجررررور برررراللاء وعبلمرررة جرررر  ال تحرررة :  مفاتيح
أن يكررؾن جسررع ت دررضر مكؾ ررا  مررؽ  ررتة أحرررف، بعررد ألررف ت دررضر   )عمذذى وزن مفاعيذذل(و عشرري بقؾلشررا: )َمفاِعيذذل(

)الترري هرري بعررد ال رراء  ّبلّررُة أحرررف أو ررظها  رراكؽ.وال  عشرري بهرر ا الررؾزن )السضررزان الررررسي  بررل الزرراب  الرر ي 
 ذ رتر لػ

 تقؾل أمدكت بعرافيَر وقشاديل َ   ،أحاديث ،عراسضر )قشاديل ٗؾٞ:
  ر )السدمسات والسؤمشات    صبٓ٘بً: عٔغ أُؤٗش اُغبُْ

  أيزا بالكدرة نيابة عؽ الفتحة  ويجر بالكدرة ويشر يرفع بالزسة أنو  حكسو:

قذال ( ٘  واْلرض(الدرساواِت  َخَمذقَ قال تعالى )  ٗ بسدمساتٍ مررُت ( ٖ   مدمساتٍ رأيُت   ٕ مدمساٌت جاءْت ( ٔ مثالو:
 واْلرِض( الدساواتِ  قال تعالى )َلَخْمقُ (  ٙ الش يؼ( جشاتِ تعالى )إن لمستقيؽ عشد ربيؼ 

 طريقة اِلعراب:
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تررراء التأ ضرررث : ( التذذذاء)و سعرررل مررراض موشررري عمرررى ال رررتا.: )جذذذاء( :  مدذذذمساتٌ جررراءت  .ٔ
ؾل وعبلمرررة رسعرررر ساعرررل مرسررر: ( : مدذذذمسات) الدررراكشة حررررف ال محرررل لرررر مرررؽ اإلعرررراب

 الزسة الغاهرة سي آخر 
م عررؾل بررر مشرررؾب وعبلمررة  ررلر ال درررة  يابررة عررؽ ال تحررة أل ررر رأيذذت مدذذمسات : )مدذذمسات( :  .ٕ

  الؼ. جسع مؤ ث
قرال    ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال دررة الغراهرة سري آخرر .: ( مدمساتٍ ) : بسدمساتٍ مررت  .ٖ

 تعالى 

مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررة  يابررة عررؽ  ٛٔم عررؾل بررر: الدذذساوات واألرض الدذذساواِت  )خمرر  .ٗ
معظرؾف عمرى : ( اْلرض)حررف عظرف موشري عمرى ال رتا.: ( و ) ال درة أل ر جسع مؤ ث  رالؼ.

 الدساوات والسعظؾف عمى السشرؾِب مشرؾٌب وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة سي آخر .

ضرد و ررب يشررب اال رؼ ويرسرع حررف تؾ : (إن) الشعيؼ . جشاتِ قال تعالى )إن لمستقضؽ عشد ربهؼ  .٘
ا رررررررررررررررررررررؼ :  الستقيؽ البلم حرف جر موشي عمى ال در: (لمستقيؽ) .موشي عمى ال تا  الخور

مرع الزرسضر السدرتتر  السجذروروالجذار مجرور بالبلم وعبلمة جر  الياء أل ر جسع مر  ر  رالؼ. و
 تقردير   ا شرة أو تقرؾل الجرار والسجررور  تعمقران بسحر وف خورر  سضهسا سري محرل رسرع أل رر خورر إن

مزرررررررراف إليررررررررر مجرررررررررور :  ربّ  عرف مكان مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة وهؾ مزاف: (عشد)
ضسضر مترل موشي عمى ال در سري محرل جرر أل رر : (والياء) وعبلمة جر  ال درة وهؾ مزاف.

أو  مع الزسضر السدتتر سضهسا سي محل  رب حرال مرؽ )جشرات  غر  الو الجارمزاف إلير. و
ا ؼ إن مؤخر مشرؾب وعبلمرة :( جشات) د  متعم  بسح وف حال تقدير   ا شة   تقؾل الغرف )عش

  رلر ال درة  يابة عؽ ال تحة
 مؽ خم  الشاس . واألرِض أكورُ  الدساواتِ قال تعالى )َلَخْمُ   .ٙ

مزراف : (الدذساوات)موتدأ مرسرؾل باالبترداء وعبلمرة رسعرر الزرسة وهرؾ مزراف: (خمق) البلم هي الم االبتداء.: (ل)
 الدذذساواتِ معظررؾف عمررى :  (اْلرض) حرف عظف موشي عمى ال تا.: (و) لير مجرور وعبلمة جر  ال درة الغاهرة.إ

                                                 
اؼبفعوؿ بو ما كاف  يقع عليها الفعل قبل الفعل  فقالوا : " أعرب بعض العلماء )السماوات ( مفعوال مطلقا ألنو اشًتط وجود الذات اليت 18

  " كذا وقالوا وىذا شرط مردودموجوداً قبل الفعل الذي عمل فيو مث أوقع الفاعل بو فعاًل ، واؼبفعوؿ اؼبطلق ما كاف الفعل فيو ىو إجياده 
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خوررر السوترردأ مرسررؾل وعبلمررة رسعررر : رأكبذذ والسعظررؾف عمررى السجرررور مجرررور وعبلمررة جررر  ال درررة الغرراهرة سرري آخررر .
 الزسة.

 عمؼ ٍ  وهي: أخؾك وأبؾك وحسؾِك وسؾَك وذو ربعؼبً: األعٔبء اُخٔغخ

 ترفع بالؾاو نيابة عؽ الزسة وتشر  باْللف نيابة عؽ الفتحة وتجر بالياء نيابة عؽ الكدرة.أنيا  حكسيا:

حسذاِك وفذاَك وذا و أخذاك وأبذاك رأيت  .ٖفؾَك يشظق بالحق (ٕجاء أخؾك وأبؾك وحسؾِك وذو عمؼٍ . ( ٔ مثاليا:
 مررت بأخيػ وأبيػ وحسيِػ وذي عمٍؼ. .ٗ   عمؼٍ 

 راب:طريقة اِلع
:)أبررؾ  ساعررل مرسررؾل وعبلمررة رسعررر الررؾاو  يابررة عررؽ الزررسة أل ررر مررؽ األ ررساء الخسدررة وهررؾ (أبذذؾك) .أبذذؾكجرراء  .ٔ

 ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل جر أل ر مزاف إلير. :(الكا )و مزاف.
ساء الخسدررة وهررؾ موترردأ مرسررؾل وعبلمررة رسعررر الررؾاو  يابررة عررؽ الزررسة أل ررر مررؽ األ رر:( فذذؾكَ :  ) يشظرر  بررالح  فذذؾكَ ( ٕ

سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر الزسة الغراهرة، وال اعرل ضرسضر : يشظق مزاف.
جرررررررررررررررررررررررررررراّر  :بالحق سي محل رسٍع خور السوتدأ. مؽ ال عل وال اعل مدتتر جؾاز تقدير  )هؾ . والجسمة ال عمية

مشررؾب وعبلمرة  ررلر األلرف  يابرة عرؽ ال تحرة : م عرؾل برر  أخذاك: ) أخذاكرأيك   .)يشظقومجرور متعمقان بر
ضررسضر مترررل موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل جررر أل ررر  والكذذا :أل ررر ا ررؼ مررؽ األ ررساء الخسدررة وهررؾ مزرراف. 

 : حررررف  هررري جرررازم يجرررزم سعررربل  واحررردا  موشررري عمرررى الدررركؾن. ال:  إال الحبللَ  بفيػال تأكل  يرمزاٌف إل
: ا رررررررررررررررررررررؼ  ريػ : حرف جر موشي عمى ال در الباء ؾن : سعل مزارل مجزوم وعبلمة جزمر الدك تأكلْ 

 مجرور براللاء وعبلمة جر  الياء  يابة عؽ ال درة أل ر مؽ األ ساء الخسدة وهؾ مزاف.
 بؿيرة األ رساء إعراب عراباإل: ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل جر أل ر مزاف إلير. وقس عمى ه ا  والكا 

 الخسدة
: )يفعذلن، تفعذلن، يفعمذؾن، تفعمذؾن، وهيواألول أشهر  األٓضِخ اُخٔغخ( ٝٛٞ أكؼَ ػبشًشا: األكؼبٍ اُخٔغخ، )أٝ

 أي ال عل السزارل ال ي اترل ب خر  ألف تثشية أو واو جساعة أو ياء السؤ ثة السخاطلة. تفعميؽ
ن  يابرة ترسع بثوؾت الشؾن  يابة عؽ الزسة وتشررب بحر ف الشرؾن  يابرة عرؽ ال تحرة وتجرزم أيزرا  بحر ف الشرؾ ؽٌٜٔب:

 عؽ الدكؾن.
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 يخذررعؾن و يرررمؾن و يجمدررؾن الزيذذدون   ٕ يكتلرران.و يخذررعانو يرررميانو يجمدررانالزيذذداِن ( ٔ مثاليذذا فذذي حالذذة الرفذذع:
 ت توضؽ.و تخذعضؽو ترمضؽو تجمدضؽأنِت (  ٖ ن يكتوؾ و

 يدرعؾا.ولؽ  يجمدؾاالزيدون لؽ  .ٕ    يدرعاولؽ يجمدا،  الزيدان لؽ .ٔمثاليا في حالة الشر :
 يا هشد. تدرعيولؽ  تجمديأ ك لؽ  .ٖ

أنذذذذذذت لذذذذذذؼ  .ٖ  يدرعؾا.ولؼ  يجمدؾاالزيدون لؼ .ٕ .يدرعا، ولؼ يجمداالزيدان لؼ  .ٔ    مثاليا في حالة الجزم
 تدرعي.ولؼ  تجمدي

 :  طريقة اِلعراب

 تجمدضؽ. أنتِ  . ٖ     يجمدؾن  الزيدون .ٕ  يجمدانالزيداِن ( ٔ  أمثمة الرفع
 :  رل مشهرا سعرل مزرارل مرسرؾل لتجررد  عرؽ الشالرب والجرازم وعبلمرة رسعرر ّورؾت الشرؾن يؽ)يجمدان ويجمدذؾن وتجمدذ

 سي  الياءسي )ي عمؾن ، و الؾاوسي )ي عبلن ، و اْللفمؽ  كلٌ  يابة عؽ الزسة أل ر مؽ األسعال الخسدة.و
 فاعٌل.ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع )ت عمضؽ  

 يا هشد. تجمديأ ك لؽ   ٖ  يجمدؾاالزيدون لؽ ( ٕ دا.يجملؽ    ٔ إعراب أمثمة الشر  :

  )يجمدذذذؾا  و)يجمدذذذاو رررل مرررؽ    سررري جسيرررع األمثمرررة: حررررف   ررري و ررررب وا رررتؿلال موشررري عمرررى الدررركؾن.)لذذذؽ 
   سعل مزارل مشرؾب بر)لؽ  وعبلمة  رلر ح ف الشؾن  يابة عؽ ال تحة أل ر مؽ األسعال الخسدة.)تجمديو

 فاعٌل.سي )ت عمي   الياءسي )ي عمؾا ، و والؾاو، سي )ي عبل  اْللفمؽ  كلٌ و 

 
 يا هشد تجمدي ؼ ل أ كِ   ٖ يجمدؾاؼ الزيدون ل  ٕ يجمداالزيدان لؽ   ٔ إعراب أمثمة الجزم :

 .ٜٔ  سي جسيع األمثمة: حرف   ي وجزم وقمب موشي عمى الدكؾن )لؼ 
                                                 

.وأنيذا تقمذ  زمذؽ  )تشفذي الحذدث(.وأنيا تجذزم لفذظ الفعذلأنيذا تشفذي معشذى الفعذل  حرف   ي وجزم وقمب معشى قؾلشا في إعراب )لؼ(: ) ٜٔ
مزذذار   رذذيجمس(: فعذل)يجمرس زيرد  :إذا قمشذا: الفعذل السزذار  إلذذى السالذي بعذد أن كذذان يرذمح لمحذال وللسذذتقبال. وبيذان ذلذػ أن نقذذؾل

( فذي الذزمؽ السالذي أي لذؼ زيردعذؽ ) (. فالكلم صار معشاه نفي الجمؾسلؼ يجمس زيرد.فإن قمشا:) محتسل أن يكؾن زمشو حااًل أو مدتقبلً 
 يجمس)زيد( في السالي.
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مرة جزمرر حر ف الشرؾن  يابرة عرؽ الدركؾن أل رر وعبل )لؼ(سعل مزارل مجزوم بر )تجمدي(و )يجمدؾا(  و)يجمداو ل مؽ 
ضررسضر مترررل موشرري عمررى ء سرري )ت عمرري  واليذذاو سرري )ي عمررؾا ، الذذؾاسرري )ي عرربل ، و ْللذذفمررؽ ا كذذلٌ مررؽ األسعررال الخسدررة.و
 فاعٌل.الدكؾن سي محل رسع 

 :ىذه اْلمثمة وقس عمى ما سبق  
 تخذافيت ولرؽ  ؽَ تخَذذييرا هشرد  أ ركِ .ٖ الحررام. لأكيذمرؽ العردٌو ولرؽ  ايخافالزيدان لرؽ  .ٕ َت. يخذيانالزيدان  .ٔ

 يأخذذواالعردو ولرؼ  يدذاعدواالزيردون لرؼ .٘  الرشرؾة. تأخذاالعدوَّ ولؼ  تداعداالهشدان لؼ  .ٗ  الحرام تأكميولؽ  مؽ العدوِّ 
 الرشؾة.

 

 

 الحادَي عذَر: الفعل السزار  الرحيح اآلخر الذي لؼ يترل بآخره ريء.

 بالزسة الغاىرة ويشر  بالفتحة الغاىرة ويجزم بالدكؾن.يرفع : أنو  حكسو
 زيدٌ يجمْس لؼ  .ٖ  زيدٌ  يجمَس لؽ . ٕ زيدٌ  يجمُس .ٔ:  ٓضبُٚ -ٔ

 طريقة اِلعراب:
: سعررل مزررارل مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب والجررازم وعبلمررة رسعررر الزررسة  (  يجمس) زيٌد. يجمُس ٔ 

  الغاهرة. 
ويررررف زمررؽ  أي أ ررر يش رري الحرردث، ويشرررب الم ررل،ب وا ررتؿلال ): حرررف   رري و ررر (لؽ)    زيٌد.يجمَس لؽ   ٕ

  لذذذذذؽ: سعرررررل مزرررررارل مشررررررؾب برررررر)  يجمَس ) السزارل إلى السدتقول ويعضشر لر بعد أْن  ان يرما لمحال أيزا.
 وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة.

 جزمر الدكؾن.  وعبلمة لؼسعل مزارل مجزوم بر): (يجمس) : حرف   ي وجزم وقمب. لؼ) زيٌد. يجمْس لؼ   ٖ

 الثانَي عذَر: الفعل السزار  السعتل اآلخر الذي لؼ يترل بآخره ريء
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 عيؾرىسذايرفع بالزسة ويشر  بالفتحة ويجزم بحذذ  حذر  العمذة لكذؽ فذي عيذؾر الزذسة والفتحذة وعذدم أنو  حكسو:
 تفريل:

ؽ عهؾرهررا التعرر ر مشررع مرر بالزذذسة السقذذدرة(يرسررع ) يخذذذى، أرى، نذذرى، نرقذذى( حررؾ )بذذاْللف إذا  رران معررتبل    ٔ
 .يجزم بحذ  حر  العمةو سا ذ رت لػ  ،  مشع مؽ عهؾرها التع ربالفتحة السقدرةويشرب)
وتغهرر  لمثقذل الزسةتقردر )يدعؾ، يشسؾ، يرحؾ(  حؾ  أو الؾاو   )يرمي، يأتي، ييدينحؾ بالياءإذا  ان معتبل  
 ةيجزم بحذ  حر  العم. و سا ذ رت لػ سي حالة الشرب  ال تحة لخ تها

ستحرل أن )يخذى ، يدعؾ ، يرمي    ل مشها يجزم بح ف حرف العمة و ل مشها يرسع بحر ة مقدرة سري )يخذرى 
  لمتع ر ، وسي )يدعؾ ، يرمي   لمثقل و ل مشها يشرب ب تحرة عراهرة سري ) يردعؾ ، يرمري   ومقردرة سري )يخذرى 

   لمتع ر 
 

 

 

حر ات الزسة وال تحة لمتع ر ويجزم بحر ف حررف العمرة وأعضد  لػ بظريقة أخرى : )يخذى   تقدر عمضها جسيع ال
 و)يدعؾ ، يرمي   تقدر الزسة لمثقل وتغهر ال تحة لمخ ة ويجزم بح ف حرف العمة

 العدوَّ صديقاً .  رَ لؼ .ٖ العدوَّ صديقا. ترى لؽ  .ٕ زيٌد َه. يخذى.ٔ :السعتل باْللف مثال
 زيٌد اآلن. تِ يألؼ  . ٖ  زيٌد اآلن. يَ يأتلؽ .ٕ زيٌد اآلن. .  يأتي ٔمثال السعتل بالياء : ٔ
L : زيٌد إلى اللاطل يد ُ لؼ .ٖ  زيٌد إلى اللاطل يدعؾَ لؽ  .ٕ  زيٌد إلى ت. يدعؾ.ٔمثال السعتل بالؾاو 

 ؽش٣وخ اإلػشاة:

 سعل مزارل مرسؾل لتجررد  مرؽ الشالرب والجرازم وعبلمرة رسعرر الزرسة السقردرة :( يخذى: )  زيٌد تَ  يخذى .ٔ
 ر.التعذعمى األلف مشع مؽ عهؾرها 

وعبلمررة  رررلر ال تحررة السقرردرة سرري آخررر   بذذذ)لؽ(: سعررل مزررارل مشرررؾب     ترى )   العدوَّ لديقا. ترى لؽ  .ٕ
 مشع مؽ عهؾرها التع ر.

. نرَ لؼ  .ٖ وهؾ األلف وال تحة  حذ  حر  العمةوعبلمة جزمر  )لؼ(: سعل مزارل مجزوم بر (نر)العدوَّ لديقا  
 ير وه ا الح ف  يابة عؽ الدكؾن.دلضل عم
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سعررل مزررارل مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الدررضؽ حرررف تشؽرريس موشرري عمررى ال ررتا )يررأتي   : (سذذيأتي) زيررٌد اآلن. سذذيأتي .ٗ
 الثقل.الشالب والجازم وعبلمة رسعر الزسة السقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾر  

 الفتحة الغاىرةرلر وعبلمة   )لؽ(سعل مزارل مشرؾب بر:(يأتيَ ) زيٌد اآلن. يَ يأتلؽ  .٘
وهرؾ اليراء، وال دررة دلضرل  حذ  حذر  العمذةوعبلمة جزمر  بذذ)لؼ(: سعل مزارل مجزوم (يأتِ )  زيٌد اآلن تِ يألؼ  .ٙ

 عمير وه ا الح ف  يابة عؽ الدكؾن.

 زيٌد إلى ت  يدعؾ .ٚ

 آخر  مشع مؽ عهؾر  الثقلسعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر الزسة السقدرة سي :  يدعؾ

 زيٌد إلى اللاطل يدعؾَ لؽ  .ٛ

 وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة )لؽ(سعل مزارل مشرؾب بر:  يدعؾَ 
 زيٌد إلى اللاطل. يد ُ لؼ  .ٜ

وهرؾ الرؾاو، والزرسة دلضرل عميرر وهر ا الحر ف  يابرة  حذ  حذر  العمذةوعبلمة جزمرر  بذذ)لؼ(سعل مزارل مجزوم :  يد ُ 
 عؽ الدكؾن.

 َأ عذر: السسشؾ  مؽ الرر  )ويدسى االسؼ الذي ال يشرر (الثال

 ٕٓبذرط أن ال يزاف وال تدخمر أل  هؾ اال ؼ ال ي يجر بال تحة عؾضا  عؽ ال درة وال يشؾن  
 بإبراهيَؼ.مررت .ٖ   إبراهيَؼ.رأيك  .ٕ     .إبراهيؼُ جاء .ٔ مثالو:

 طريقة اِلعراب:

                                                 

السسشذذؾ  مذذؽ الرذذر  إن دخمتذذو )أل( أو ألذذيف جذذر بالكدذذرة نحذذؾ ا وأنذذتؼ  عميذذػ أن تتشبذذو أن   ٕٓ
عاكفؾن في السداجِد ا لقد خمقشا اِلندان في أحدؽِ تقؾيؼ   فجر السدذاجد بالكدذرة لؾجذؾد )ال( وجذر 

تقذذؾيؼ بخذذل  قؾلذذو تعذذالى ا فحيذذؾا بأحدذذَؽ مشيذذا أو ردوىذذا  جذذرت  أحدذذؽ بالكدذذرة ْلنيذذا ألذذيفت إلذذى
 بالفتحة ْلنيا لؼ تزف  
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لمعمسيذة بلمة رسعرر الزرسة الغراهرة، ولرؼ يشرؾن أل رر مسشرؾل مرؽ الرررف )ساعل مرسؾل وعإبراهيؼ:  : إبراهيؼُ جاء  .ٔ
  والعجسة

: م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة، ولؼ يشؾن أل ر مسشؾل مؽ الرررف  إبراهيؼ :  إبراهيؼَ رأيك  .ٕ
 لمعمسية والعجسة)

يؼ:  بإبراهيؼَ مررت  .ٖ يابة عرؽ ال دررة أل رر ا رؼ مسشرؾل مرؽ الرررف : ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال تحة  إبرـا
  لمعمسية والعجسة()

 بيان اْلسساء التي تسشع مؽ الرر :
 شدرس السسشؾل مؽ الررف بظريقة ملدظة تار ضؽ  ثضرا  مؽ الت الضل التري ال برد مشهرا إلرى  ترب أخررى إن شراء  

 ت تعالى.
بال تحرة وال تشرؾن  غررا  عسيقرا  سخرجرؾا بشتيجرة، هري أن  رحسهرؼ ت تعرالى ر إلرى ال مسرات التري تجرر  غرر العمسراء ر 

 يررات  ثضرررة واليررػ بعررض هرر   القؾاعررداأل ررساء السسشؾعررة مررؽ الررررف يسكررؽ أن يجعررل لهررا قؾاعررد عامررة تشظورر  عمررى جز 
 أذ رها أوال مجسمة ّؼ أسرمها لػ : 

 . ٕٔالقاعدة األولى :  ل ما  ان عمى وزن م اعل أو م اعضل  ر)مداجد ومرابيا  
 الثا ية :  ل ا ؼ مختؾم بألف التأ ضث السسدودة أو السقرؾرة  ر)لحراء وحومى  .  القاعدة

 القاعدة الثالثة :  ل عمؼ لسؤ ث  ر)ساطسة ، وحسزة ، و عاد   . 
 .ٕٕ ل عمؼ مختؾم بألف و ؾن زا دتضؽ  ر)سرحان ، عثسان   الرابعة :  القاعدة
يؼ وإ ح  ويعقؾب ، وجؾرج   الخامدة :  ل عمؼ أعجسي زا د عم القاعدة  ٖٕى ّبلّة أحرف  ر)إبرـا
 ٕٗالداد ة :  ل عمؼ جاء عمى وزن ال عل  ر)أحسد ويزيد وت مب   القاعدة

 ٕ٘  . ، أعرج ،أحسر  القاعدة الدابعة :  ل ولف جاء عمى وزن أسعل  ر )أحدؽ وأسزل وأجسل 

                                                 
 يعرب عنو العلماء بقوؽبم ما كاف على صيغة منتهى اعبموع  ٕٔ
 يعرب عنو العلماء بقوؽبم ما فيو العلمية وزايدة األلف والنوف  ٕٕ
 يعرب عنو العلماء بقوؽبم : ما فيو العلمية والعجمة  ٖٕ
 رب عنو العلماء بقوؽبم : ما فيو العلمية ووزف الفعل يع ٕٗ



 

ٔٓٓ 

 .  ٕٙ الثامشة :  ل ولف جاء عمى وزن سعبلن  ر غزلان وعظذان القاعدة
 ررح القؾاعد الدابقة : 

( مذذؽ جسذؾ  التكدذذير يسشذع مذؽ الرذذر ، وال نعشذي ىشذذا )م اعررِضلأو  )َم اعرِرل كذذل مذا كذان عمذذى وزن  القاعذدة اْلولذى:
: كذل جسذع تكدذير خساسذي بعذد ألذف تكدذيره حرفذان أوليسذا مكدذؾر نحذؾ: )م اعرل السيزان الرذرفي بذل السذراد بذؾزن 

 .ب د، أقارِ د، معابِ مداجِ )
ح، مرذذذابيْ و رررظها  ررراكؽ.  حرررؾ: )دا ررري بعرررد ألرررف ت درررضر  ّبلّرررة أحررررف  رررل جسرررع ت درررضر   ل(:)مفاعْيذذذ عشررري برررؾزن و 

 .أ(ر أحاديْ عرافيْ 
 .ٕٚو قؾل سي إعرابها: مسشؾعة مؽ الررف أل ها جاءت عمى لي ة مشتهى الجسؾل

  .يسشع مؽ الرر السقرؾرة أو  السسدودة بألف التأ ضثكل اسؼ مختؾم  القاعدة الثانية:
 (.عرجاء،  ، حدشاء، صحراء، زىراء) 8ٕل، صفراء، خزراء(.حسراء ) مثال ألف التأنيأ السسدودة:

                                                                                                                                                                             
  ما كاف فيو الوصفية ووزف الفعل يعرب عنو العلماء بقوؽبم  ٕ٘

 يعرب عنو العلماء بقوؽبم : ما فيو الوصفية وزايدة األلف والنوف  ٕٙ
علة تقـو مقاـ علتُت : فالعلة اليت تقـو مقاـ علتُت : صيغة منتهى  يقوؿ العلماء : إف اؼبمنوع من الصرؼ إما أف دينع من الصرؼ لوجود علتُت من علل تسع أو 27

والعجمة ( )العلمية العدؿ ( اعبموع ، وألف التأنيث اؼبمدودة أو اؼبقصورة وابقي أقساـ اؼبمنوع من الصرؼ ال بد فيو من علتُت كػ)العلمية ووزف الفعل ( )والعلمية 
  زجي ( ) الوصفية ووزف الفعل ( )الوصفية وزايدة الآلف والنوف( )الوصفية والعدؿ ()العلمية والتأنيث ( )العلمية والًتكيب اؼب

ٕ8
ألف التأنيأ السسدودة ىي اليسزة التي في آخر الكمسة ال اْللف التي قبميا ففي قؾلشا )حسراء( ألذف التأنيذأ ىذي اليسذزة )كانذت ألفذًا لل

 ٔسججلجأل٠ُٝلُِٔدلك٢لجُصٞشلٝجُلح٤ٗسلُِطأ٤ٗ لهِرصلٛٔصزلكأيَلدٔسجءل لدثؼ قمبت ىسزة( واْللف التي قبميا زاودة 

   .)ويحكؼ عمى اليسزة بأنيذا لمتأنيذأ إذا وقعذت فذي آخذر الكمسذة  ألف التأنيأ زاودة داوسًا)أي ليدت مؽ حرو  الكمسة اْلصمية
سذبقت بأقذل فيذي ليدذت  وقبميا ألف مدبؾقة بثلثة أحر  أصؾل أو أكثر. فألف التأنيأ  مدبؾقة بثلثة أحر  فراعدا  فإن

 لمتأنيأ 
   بل ىي: 

 إما أن تكؾن أصمية نحؾ: )الداء ( أصميا )دوء ( .  .ٔ

 وإما أن تكؾن مشقمبة عؽ أصل وىذا اْلصل إما واو أو ياء  . .ٕ

 نحؾ )سساء( اليسزة ىشا مشقمبة عؽ )واو( بدليل أنػ تقؾل: سسا يدسؾ، فأصل سساء سساو. 



 

ٔٓٔ 

 ٜٕ مثال ألف التأنيأ السقرؾرة: )ليمى، ِذكرى، َدعؾى، حبمى(
  قؾل سي إعراب ه ا القدؼ: مسشؾل مؽ الررف أل ر ا ؼ مختؾم بألف التأ ضث السسدودة، أو السقرؾرة.

 :لسسشؾ  مؽ الرر  في ا القاعدة الثالثة

 كل عمؼ لسؤنأ فيؾ مسشؾ  مؽ الرر  إما جؾازًا وإما وجؾبًا نحؾ:
  فاطسة، خديجة، زيش ، مريؼ، ىشد) 
 )لمعمسية التأنيأ(. قؾل سي إعرابها: ا ؼ مسشؾل مؽ الررف  

 القاعدة الرابعة:
  حؾ: زيادة اْللف والشؾن  يسشع مؽ الررف ويجب أن تتشلر إلى اشتراط بألف ونؾن زاودتيؽ(العمؼ السختؾم )

 )الحسد( ا ؼ لرجل مأخؾذ مؽ )حسدان(،               )الفرح( ا ؼ لرجل مأخؾذ مؽ )فرحان( 
 )البدر( أ ؼ لرجل مأخؾذ مؽ  )بدران(                 )الرغد(ا ؼ لسكان مأخؾذ مؽ  )رغدان( 
  سمسان، نبيان، عدنانو  لػ ) 
 والشؾن(. لمعمسية وزيادة اْللفالررف ) قؾل سي إعرابها: ا ؼ مسشؾل مؽ  

 

 القاعدة الخامدة:

                                                                                                                                                                             

 بل ىي مشقمبة عؽ )واو( بدليل أنػ تقؾل: دعا يدعؾ، فأصل دعاء دعاو. وكذلػ )دعاء( ليدت لمتأنيأ 

 وكذلػ )بشاء( فيي مشقمبة عؽ)ياء( بدليل أنػ تقؾل: )بشى يبشي(، فأصل بشاء بشاي. 

 فذ)ىؾاء ، وسساء ، ودعاء ( كل مشيا مشرر  يعرب بالحركات الثلثة ويشؾن 

 حراء ( ، و َفْعملء  كذ )عقرباء ( ، و ُفْعملء كذ)خيلء ( وْللف التأنيأ أوزان كثيرة مشيا : َفْعلء كذ)ص 
 

، ِفْعلى( كبو )َجرحى، ألف التأنيث اؼبقصورة زائدة دائما  أي ليست من أصوؿ الكلمة فهي مثل  ألف التأنيث اؼبمدودة. وؽبا أوزاف كثَتة منها:)فَػْعلى، فُػْعلى ٜٕ
 ُحبلى، ذكرى(
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 كل عمؼ أعجسي )أي غضر عربي  يسشع مؽ الررف بذرط أْن يزيد عمى ّبلّة أحرف  حؾ: 
  لؾيس، لؾرنس.، ومثل    عمى  وضشا وعمضهسا الربلة والدبلمإبراهيؼ، إسحاق) 

 . لمعمسية والعجسة قؾل سي إعرابها: ا ؼ مسشؾل مؽ الررف) 

 تشبيو
وهررؼ  ()ُصذذْؽ َرْسمذذَذوُ السجسؾعررة أوا مرررُها سرري قؾلررػ:  الدررتة  جسيررع أ ررساء األ ويرراء مسشؾعررة مررؽ الررررف إال األ ررساء 

 عمى  وضشا وعمضهؼ الربلة والدبلم. صالح، نؾح، رعي ، دمحم، لؾط، ىؾد()
ؼلعزرهؼ أ رساؤهؼ عربيرة وهرؼ  أمذا السذذكؾرون:و لمعمسية والعجسة(سجسيع أ ساء األ وياء غضر الس  ؾريؽ مسشؾعة) 

عمررى  وضشررا  )نذذؾح ولذذؾط( . وبعزررهؼ أ ررساؤهؼ أعجسيررة، ل شهررا أقررل مررؽ أربعررة أحرررف وهررؼ: دمحم وصذذالح ورذذعي  وىذذؾد)
 وعمضهؼ الربلة والدبلم.

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة الدادسة:
 إما:  ٖٓال عل كل عمؼ جاء عمى وزن  

                                                 

ٖٓ
ٔشرطسىلذر٤ٖلجالظرْلٝجُلؼرَلٌُ٘رٚلأًلرسلكر٢لجُلؼرَلجُوعرْلجُثسلأهعرحّل لجألٍٝلجُ رحالذحُلؼرَلٝجُلرح٢ٗلجُٔذووٕٞلٖٓلجُؼِٔحءل٣وعٜٔٞٗحلثل 

يكؾن عمى وزن مذترك بيؽ االسؼ والفعل لكشو أليق بالفعل الرتسالو عمذى زيذادة تذدل عمذى معشذى فذي الفعذل وال  أن  جُلحُ ل لٛٞل



 

ٖٔٓ 

ؾال عؽ سعل ]بسعشى أ ر  ان سي األلل سعبل ّؼ  رسي برر بسعشى أ ر ال يؾجد سي اال ؼ إال عمسا مشق خاص بالفعل .ٔ
 ٖٔ، عّمؼ ا ؼ شخص ، حؾ ؼ ا ؼ شخص ، ُ ّرم ا ؼ شخص ، يدحرج ا ؼ شخص [ مثل لّرح ا ؼ شخص 

  .ٕٖ، يذكر وتغم  ، اسسع )اسؼ رخص ( كذ يزيد  في الفعل أو مذترك بضؽ اال ؼ وال عل .ٕ
  لمعمسية ووزن الفعلسعال: مسشؾل مؽ الررف ) قؾل سي إعراب جسيع األقدام الدابقة مؽ األ 

 :في السسشؾ  مؽ الرر   القاعدة الدابعة
 .ٖ٘صفة مذبية أمٖٗ كان اسؼ تفزيل ؾاء  )َأفْذَعل( جاء عمى وزن  ٖٖوصفكل  
  )َأحدؽ، أجسل، أحبح، أطؾل، أقرب، أبعد، أولى، أعغؼ( إذا  ان ا ؼ ت زضل: َأفْذَعل(مثال: ) 

                                                                                                                                                                             

إن رذذاء ه ونحذذؽ ىشذذا سذذشدمج  القدذذؼ الثذذاني مذذع القدذذؼ الثالذذأ وسذذشأخذ ىذذذا التقدذذؼ فذذي السظذذؾالت  تذذدل عمذذى معشذذى فذذي االسذذؼ
 تدييل عمى الظال  لذلػ قمشا : مذترك بيؽ االسؼ والفعل بدون تفريل 

 
ٖٔ
 : ولابج ىذا القدؼ أن ما كان عمى اْلزان التالية فيؾ عمى وزن مختص بالفعل  

 عمؼ عمى رجل(، َعمذَّؼ )عمؼ عمى رجل(كل عمؼ جاء عمى وزن الفعل السالي )فَذعََّل( نحؾ: َصرَّح ) أ.

 وكل عمؼ جاء عمى وزن الفعل السالي السبشي لمسجيؾل نحؾ: ُحؾكؼ )عمؼ عمى رجل( كُذّرم )عمؼ عمى رجل( ب.

وكذذل عمذذؼ جذذاء عمذذى وزن السزذذار  أو اْلمذذر )مذذؽ غيذذر الثلثذذي( نحذذؾ: )يذذدحرُج، يشظمذذُق(، )َدحذذرْج، انظمذذْق( أعذذلم عمذذى  ج.
 أرخاص.

 

ٔ. ٖٕ
 الذي يأتي عمى وزن مذترك بيؽ االسؼ والفعل.العمؼ ل

 كل عمؼ جاء عمى وزن.)ِاْفَعْل، ُاْفُعْل، ِافْذِعل(نحؾ: )ِاْسَسْع، ُاْكُتْ ، ِاْجِمْس( أعلم عمى أرخاص. - 
اْلفعال التي افتتحت بأحر  زاودة ليا ، كأحر  السزارعة.نحؾ: )أحسد، يزيد، يذذكر، َتغمذ ( أعذلم عمذى  .ٕ

 رجال.
 

 : )وصف( ال نعٍت بو النعت بل اؼبراد كل اسم دؿ على معٌت وصاحبو مثل أفعل التفضيل والصفة اؼبشبهة قولنا  ٖٖ
 ما دؿ على شيئُت اشًتكا يف صفة وزاد أحدمها على الآخر فيها .اسم التفضيل  ٖٗ
 ما دلت على وصف وذات وثبوت كبو صبيل وقبيح وطويل وقصَت وأبيض الصفة اؼبشبهة  ٖ٘



 

ٔٓٗ 

 )أعرج، أعسى، أدعج، أحؾر، أحسر، أخزر، أصفر( ان ل ة مذوهة:  مثال: )أسعل  إذا     

 الفعل( )لمؾصفية ووزن  قؾل سي إعرابها: ا ؼ مسشؾل مؽ الررف     

 القاعدة الثامشة:
 كل وصف جاء عمى وزن )فَذْعلن( بذرط أن يكؾن مؤنثو عمى وزن )فَذْعمى( 

 ٖٙمثالو: )عظذان، جؾعان، ربعان، ريان، غزبان، سكران(
فيذه الكمسات مسشؾعة مؽ الرر  )لمؾصفية وزيادة اْللف والشؾن( ومؤنثيا باْللف )عظذذى، جذؾعى، رذبعى،  

 ريا، غزبى، سكرى(.
 نقؾل في إعرابيا: مسشؾعة مؽ الرر  )لمؾصفية وزيادة اْللف والشؾن(. 

 

 تدريبات

 التدري  اْلول
 مع إعرابر: -إن وجد-بضؽ السسشؾل مؽ الررف سي الجسل اآلتية  

 قال تعالى: )وال تلاشروهّؽ وأ تؼ عاك ؾن سي السداجِد  .   ٕ              لمى زيٌد سي مداجَد  ثضرة ٍ  .ٔ
    قال تعالى: )وإذا حضضتؼ بتحية سحضؾا بأحدَؽ مشها أو ردوها  .ٖ
 تقؾيٍؼ  لى: )لقد خمقشا اإل دان سي أحدؽِ قال تعا .ٗ

 اِلجابة

لسسشرررؾل مرررؽ الرررررف سرري الجسمرررة األولرررى هرررؾ )مدررراجد  إعرابهرررا: ا رررؼ ا:   ثضررررة ٍ  دَ مدذذذاجلررمى زيرررٌد سررري  .ٔ
صذذيغة مشتيذذى وعبلمررة جررر  ال تحررة  يابررة عررؽ ال درررة أل ررر مسشررؾل مررؽ الررررف أل ررر جرراء عمررى  )فذذي(مجرررور بررر
 )مفاعل(. الجسؾ 

                                                 
 فمؤنثو )فعلى ( إال أربع عشرة صفة ؾبموعة يف أبيات ذكرىا اػبضري فانظره : على وزف )فعالف ( كل وصف جاء  ٖٙ
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 ل()االسدرراجد سرري هرر   اآليررة مرررروسة لرردخؾل ،  قررال تعررالى )وال تلاشررروهّؽ وأ ررتؼ عرراك ؾن سرري السدرراجِد  .ٕ
 عمضها ولؾال وجؾد )ال  ل ا ك مسشؾعة مؽ الررف أل ها جاءت عمى لي ة مشتهى الجسؾل )م اعل .

 )أحدؽ(السسشؾل مؽ الررف سي ه   اآلية هؾ :  مشها أو ردوها بأحدَؽ قال تعالى )وإذا حضضتؼ بتحية سحضؾا  .ٖ

 اِلعراب:
أو  )لمؾصذفية ووزن الفعذل(أل رر مسشرؾل مرؽ الرررف  ا ؼ مجررور باللراء وعبلمرة جرر  ال تحرة  يابرة عرؽ ال دررة: أحدؽ 

 .ا ؼ ت زضل عمى وزن أسعل بعلارة أخرى أل ر 
)أحدررؽ  أحدررؽ ا ررؼ مجرررور بررر)سي  وعبلمررة جررر  ال درررة وهررؾ :  قررال تعررالى )لقررد خمقشررا اإل درران سرري أحدررِؽ تقررؾيٍؼ  .ٗ

 )تقؾيٍؼ(.إلى  أليفت أل هاجرورة بال درة سي ه   اآلية مسأحدؽ   مزاف و )تقؾيٍؼ  مزاف إلير.

 

 

 

 التدري  الثاني:
 األ ساء اآلتية مؽ الررف؟مشعك  ِلؼَ  

                  يزيد. .  ٚ. عسران ٙ . إبميس٘   ميكال .ٗ . جبريلٖ . يؾسفٕ  . إدريسٔ
          .)أفزذذذذل( فذذذذي قؾلشذذذذا: )مذذذذررت برجذذذذٍل أفزذذذذَل مذذذذؽ عسذذذذرو(ٜ  َن( )يقغذذذذان( فذذذذي قؾلشذذذذا: )مذذذذررت برجذذذذٍل يقغذذذذا .ٛ 

عمذى  رَ .عرافير في قؾلشا: )أعجبذُت بعرذافئٔ   )أكرم، أجسل( في قؾلشا: )زيٌد أكرُم مؽ عسرو وأجسُل مشو خمقاً .ٓٔ
)رذفعاء، عمسذاء، . ٗٔ مخمرذيؽ(َء .أصذدقاء فذي قؾلشذا: )أعجبذُت بأصذدقا ٖٔ(   .)ُدنيذا، ُحبمذى، َدعذؾى ٕٔ  الذجرة

 صالحيؽ(  ءَ يؾَم القيامة وفي قؾلشا: )جمدت عشد عمسا ءَ وال أوليا ءَ مؽ رفعا أولياء( في قؾلشا:ما لمكافري 
 في قؾلشا: )صسُت يؾَم عارؾراء( . عارؾراءَ  ٘ٔ

 اِلجابة

 ررل ا ررؼ مررؽ هرر   األ ررساء  عمررى  وضشررا وعمررضهؼ الررربلة والدرربلم .: )إدريذذس، يؾسذذف، جبريذذل، ميكذذال(ٗ. ٖ. ٕ. ٔ
  )لمعمسية والعجسة(مسشؾعة مؽ الررف 



 

ٔٓٙ 

 )لمعمسية والعجسة(.: مسشؾل مؽ الررف إبميس )لعشر ت  . ٘
  األلف والشؾن . )لمعمسية وزيادةرضي ت عشر: مسشؾل مؽ الررف  عسران .ٙ
 )لمعمسية ووزن الفعل(.)ا ؼ رجل : مسشؾل مؽ الررف  يزيد .ٚ
 )لمؾصفية وزيادة اْللف والشؾن(. )ل ة لرجل : مسشؾل مؽ الررف  يقغان . ٛ
 أل ر أسعل ت زضل. لمؾصفية ووزن الفعل()مسشؾل مؽ الررف  أفزل: .ٜ

 أل ر أسعل ت زضل )لمؾصفية ووزن الفعل( ل مشهسا مسشؾل مؽ الررف  .)أكرم، أجسل(ٓٔ

)مفذذاتيح و رر لػ يقررال سرري أمثالهررا  ررر )مفاعيذذل(مسشررؾل مررؽ الررررف أل ررر عمررى لرري ة مشتهررى الجسررؾل  عرذذافير: .ٔٔ
 وقشاديل(

 بألف التأنيأ السقرؾرةؾل مؽ الررف أل ر مختؾم  ل مشها ا ؼ مسش )دنيا، حبمى، دعؾى( .ٕٔ
بذذدليل أن اليسذذزة زاوذذدة لذذيس أصذذمية وال بذذألف التأنيذذأ السسذذدودة مسشررؾل مررؽ الررررف أل ررر ا ررؼ مختررؾم  أصذذدقاء: .ٖٔ

 كل جسع آخره ألف وىسزةفتحرل أن مشقمبة عؽ أصل ْلن أسساء أصميا أسساو مشقمبة عؽ واو فيي مرروفة 
 دان بأن  ا ا غضر مؾجؾديؽ سي الس رد سهؾ مسشؾل مؽ الررف.وهسا زا  )أصدقاء(كر

كررل مشهررا مسشررؾل مررؽ الررررف أل ررر ا ررؼ مختررؾم بررألف التأ ضررث السسرردودة وهرر   األ ررساء )رذذفعاء، أوليذذاء، عمسذذاء(  .ٗٔ 
 )رفيع، ولي، عالؼ(.الهسزة وم ردها  تظوض  لمقاعدة الدابقة سي السثال الداب  بدلضل أن م ردها خاٍل مؽ

بردلضل أ رر وقرع قورل األلرف أكثرر مرؽ ّبلّرة  مسشؾل مؽ الررف أل رر ا رؼ مخترؾم برألف التأ ضرث السسردودة عارؾراء: .٘ٔ
 أحرف 

 بيؽ االسؼ السسشؾ  مؽ الرر  وسب  مشعو في الجسل اآلتية:  التدري  الثالأ:
 ررررراسر عسررررررو مرررررع  . ٗ       مررت بدعاَد و عضدٍ  . ٖ    جاءت ـياُء مع  جبلءَ  .ٕ  مررت بأ عَد وخالدٍ  .ٔ

.أحدرررشك إلرررى عَذررررِة   ٚ      .لعثسررراَن برررِؽ عّ ررران ُخمرررُرٌ   رررريؼٌ ٙ  .ال تسشرررِع السررراَء عرررؽ رجرررٍل عظذرررانَ  ٘إليررراَس وبظررررَس 
ِِ الحدؽ ِ  ٛ مداكضَؽ بعذرِة دراهؼَ   .ابؽ يعيَش رجل مؽ عمساِء العربيِة ٜ.ما حغضُك بأحدَؽ مؽ ذي الخمِ 

 اِلجابة

)لمعمسيذة ووزن مسشؾل مؽ الررف أل ر عمؼ جاء عمى وزن ال عرل أي :  أسعد :    بأسعد وخالدمررت  .ٔ
 الفعل(
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ا ررررؼ مسشررررؾل مررررؽ :  )لمعمسية والتأنيأ( نجلءا ؼ مسشؾل مؽ الررف :  هياء:   مع  جبلء  هياءجاءت  .ٕ 
 الررف أل ر مختؾم بألف التأ ضث السسدودة 

 
 

 
 

 
 )لمعمسية والتأنيأ(ررف أل ر عمؼ لسؤ ث أي ا ؼ مسشؾل مؽ السعاد: :   و عضد بدعادمررت  .ٖ

كرررل مشهسرررا مسشرررؾل مرررؽ الرررررف أل رررر عمرررؼ أعجسررري أي إليذذذاس وبظذذذرس:  :  إليذذذاس وبظذذذرس ررراسر عسررررو مرررع  .ٗ
 )لمعمسية والعجسة(

ا ررؼ مسشررؾل مررؽ الرررررف أل ررر ولررف عمررى وزن سعررربلن : )عظذرران    عظذذذذان ال تسشررع السرراء عررؽ رجررل  .٘
 )لمؾصفية وزيادة اْللف والشؾن(ؤ ثر باأللف  أي )مختؾم بألف و ؾن زا دتضؽ وم

:  ررل مشهسررا مسشررؾل مررؽ الررررف أل ررر مختررؾم بررألف و ررؾن )عثسذذان، عفذذان(:  خمرر   ررريؼ  عفذذانبررؽ  لعثسذذان .ٙ
 )لمعمسية وزيادة اْللف والشؾن(زا دتضؽ، أي 

ؽ الررف أل ر جراء عمرى  ل مشهسا ا ؼ مسشؾل م )مداكيؽ، دراىؼ(:  دراىَؼ بعذرة  مداكيؽَ أحدشك إلى عذرة  .ٚ
 صيغة مشتيى الجسؾ  )مفاعل(

ا ؼ مسشؾل مؽ الرررف أل رر ولرف عمرى وزن أسعرل أي : (أحدؽ) :  مؽ ذي الخم  الحدؽ بأحدؽما حغضك  .ٛ
 )لمؾصفية ووزن الفعل(

 ا ؼ مسشؾل مؽ الررف أل ر عمؼ جاء عمى وزن ال عل  :( ي يَش : )رجل مؽ عمساء العربية  ي يَش ابؽ  .ٜ
سهؾ مزاف والعربية  ْلجل ألافتو إلى )العربية(وعمساء مسشؾل مؽ الررف ل ؽ هشا لرف  معمسية ووزن الفعل()ل أي

 مزاف إلير 

 :   التدري  الرابع
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 أعرب الجسل اآلتية:
 .سافرت في صحراَء واسعةٍ ٕ                   أنرت خسَس مرابيحَ  .ٔ

:  (التاء)وسعل ماض موشي عمى الدكؾن الترالر بتاء ال اعل  )أ ار : ( أنرت) مرابيح ة أنرت خسد .ٔ:  اإلعبثخ
م عررؾل بررر مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررة :  ة(خسد) ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل رسع أل ر ساعل

لري ة مشتهرى  ىجراء عمر جرر  ال تحرة  يابرة عرؽ ال دررة أل رر مزراف إليرر مجررور وعبلمرة: ( مرابيح)وهؾ مزراف 
 الجسؾل
 : واسعةٍ  راءَ سافرت في صح (ٕ

ضررسضر مترررل موشرري  والتذذاء:سعررل مرراض موشرري عمررى الدرركؾن الترررالر بترراء ال اعررل    رراسر):  سافرت 
ا رررؼ مجررررور : ( صذذذحراء) حررررف جرررر موشررري عمرررى الدررركؾن :  (في)  عمى الزؼ سي محل رسع أل ر ساعل
برألف التأ ضرث  مالكدرة ْلنذو اسذؼ مسشذؾ  مذؽ الرذر  ْلنذو اسذؼ مختذؾ بر)سي  وعبلمة جر  ال تحة  يابة عؽ 

شعرؾت سري سوالشعك يتلع ال )صحراء( عك حؿيقي لرواسعة:  السسدودة والجار والسجرور متعمقان بال عل  اسر.
 الغاهرة سي آخر  .  إعرابر سهؾ مجرور وعبلمة جر  ال درة

 التدري  الخامس
 بضؽ  وب السشع مؽ الررف سي ه   السجسؾعات: 

 .)قشاديل، عرافير، تجاِرب( ٖ         بيزاء، عرجاء(  .)حسراء،ٕ   )جرحى، حبمى، ذكرى(  .ٔ
 .)قسر، ُتَحف، أمل، َعْبمة( أعلم إناث. ٘    .)عّسان، رغدان، غظفان( ٗ

 اِلجابة

 بألف التأنيأ السقرؾرةأل ها مختؾمة  )جرحى، حبمى، ذكرى( .ٔ
 بألف التأنيأ السسدودة ها مختؾمة أل )حسراء، بيزاء، عرجاء( .ٕ

 صيغة مشتيى الجسؾ  )مفاعيل(، )مفاعل(أل ها جاءت عمى  عرافير، تجاِرب( )قشاديل،.ٖ
 )لمعمسية وزيادة اْللف والشؾن(أل ها أعبلم مختؾمة بألف و ؾن زا دتضؽ  )عّسان، رغدان، غظفان(.ٗ
 )لمعمسية والتأنيأ(.أل ها أعبلم لسؤ ث  )قسر، ُتَحف، أمل، عبمة(.٘
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 خلصة لعلمات اِلعراب
 :ىذا الذرح نذكر ما قالو ابؽ آجروم مع تؾليح قميل ليثبت بعد  

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:
  الزسة هي األلل سي الرسع ويشؾب عشها الؾاو "لمرفع أربع علمات: الزسة والؾاو واْللف والشؾن "الرسع عبلمات

 وجسذع التكدذير   حؾ)زيرٌد  ردفأمذا الزذسة فتكذؾن علمذة لمرفذع فذي أربعذة مؾالذع: االسذؼ السفذواأللف والشرؾن 
  حرؾ )ُيْ ررم  والفعذل السزذار  الذذي لذؼ يترذل بذآخره رذيء  حرؾ )مدرمساٌت  وجسع السؤنأ الدذمؼ  حؾ )رجراٌل 

  حؾ )السدمسؾن  سالؾاو  ا لة عؽ الزسةمع السؤنأ الدالؼ   وأما الؾاو فتكؾن علمة لمرفع في مؾلعيؽ:

  ؾِك وفؾَك وذو مالٍ وفي اْلسساء الخسدة وىي: أبؾك وأخؾك وحس 
وأما اْللف فتكذؾن  حؾ جاء أبؾك وأخؾك وحسؾك وذو ماٍل وسؾك يشظ  بالح  سالؾاو  ابك عؽ الزسة  

وأمذا الشذؾن فتكذؾن  حرؾ: جراء الزيردان، سراأللف  ابرك عرؽ الزرسة علمة لمرفذع فذي تثشيذة اْلسذساء خاصذًة 
ير جسذٍع أو لذسير السؤنثذة السخاطبذة علمة لمرفع في الفعل السزار  إذا اترذل بذو لذسير تثشيذة أو لذس

الزيردون يررمؾن، ، لزيردان يررميان، الهشردان تررميان ا )وتدسى األسعال الخسدرة، أو األمثمرة الخسدرة   حرؾ:
 أترمؾن يا زيدون أترمضؽ يا هشد  اب ّوؾت الشؾن عؽ الزسة ه   عبلمات الرسع

 الشر :علمات 
أي الفتحذذة ىذذي اْلصذذل ويشذذؾب عذذؽ  واليذذاء وحذذذ  الشذذؾن ولمشرذذ  خسذذُس علماٍت:الفتحذذة و اْللذذف والكدذذرة 

فذي االسذؼ فأما الفتحة فتكذؾن علمذة لمشرذ  فذي ثلثذة مؾالذع :  الفتحِة اْللُف والكدرُة والياُء وحذ  الشؾن 
والفعذذل السزذذار  إذا دخذذل عميذذو ناصذذ  ولذذؼ يترذذل بذذآخره   حررؾ )رجرراال  وجسذذع التكدذذير    حررؾ )زيرردا  : السفذذرد 
 َد زيٌد العدوَّ  حؾ لؽ يداعريء 

وأما اْللف فتكؾن علمة لمشر  في اْلسساء الخسدة نحؾ )رأيت أبذاك وأخذاك ومذا أرذبو ذلذػ( نابذت اْللذف  
  ىشا عؽ الفتحة

 حرؾ إن العابرداِت القا تراِت  )مرا جسرع برألف وتراء وأما الكدرة فتكذؾن علمذة لمشرذ : فذي جسذع السؤنذأ الدذالؼ
   درة هشا عؽ ال تحة ي محَؽ سي الد يا واآلخرة  ابك ال 

   حؾ: رأيك الزيَديؽِ وأما الياء ست ؾن عبلمة لمشرب: سي التثشية 
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 )أي جسع الس  ر الدالؼ   حؾ: رأيك الزيِدَيؽ  ابك هشا الياء عؽ ال تحة والجسع 

 
  حؾ  وأما حذ  الشؾن ريكؾن علمة لمشر  في اْلفعال الخسدة التي رفعيا بثبات الشؾن 

الزيدون لرؽ يتر رؾا لربلتهؼ، ا رتؼ لرؽ تتر رؾا لربلت ؼ يرا ،  بلَتهسا، الهشدان لؽ تتر ا لبلتهسا الزيدان لؽ يتر ا ل 
 . اب ح ف الشؾن هشا عؽ ال تحة أ ك لؽ تتر ي لبلتػ يا هشد،  زيدون 

 علمات الخفض:
 الكدرة ىي اْلصل والياء والفتحة ناوبتان عشيا الكدرُة والياُء والفتحةُ  ولمخفض ثلُث علماٍت:

وجسذع التكدذير  نحذؾ )زيذٍد( السشرذر  فذي االسذؼ السفذرد فأما الكدرة فتكؾن علمة لمخفض فذي ثلثذة مؾالذع: 
 نحؾ )قانتاٍت( وجسع السؤنأ الدالؼ  نحؾ )أصحاٍب( السشرر 

نحذذؾ )ال ترفذذْع صذذؾتػ عمذذى صذذؾت أبيذذػ  فذذي اْلسذذساء الخسدذذة :وأمذذا اليذذاء فتكذذؾن علمذذة لمخفذذض فذذي ثلثذذة مؾالذذعَ 
)جسذذع السذذذكر الدذذالؼ( نحذذؾ نغذذرت إلذذى  والجسذذعِ  ؼ عمذذى الرديقذذذَيؽ ِ ذِّ نحذذؾ َسمذذ وفذذي التثشيذذة َػ وذي العمذذؼ(وأخيذذػ وحسيذذ

 السدمِسيَؽ الخارِعيَؽ نابت الياء ىشا عؽ الكدرة 
فقذذد نابذذت الفتحذذة عذذؽ  نحذذؾ صذذمى ه عمذذى إبذذراهيؼَ  وأمذذا الفتحذذة فتكذذؾن علمذذة لمخفذذض فذذي االسذذؼ الذذذي ال يشرذذر 

 الكدرة.

 

 ت الجزم:علما
 األلل سي الجزم أن يكؾن بالدكؾن ويشؾب عشر شيء واحد وهؾ الح ف ولمجزم علمتان: الدكؾن والحذ  

 حرؾ )لرؼ يمعرْب زيرد ومعشى لرحيا اآلخرر أ رر لرؼ  سأما الدكؾن ؼيكؾن عبلمرة لمجرزم سري ال عرل السزرارل الررحيا اآلخرر
 اإلعراب بذرط أال يترل ب خر  شيء  ويعرب به ايختؼ بحرف مؽ حروف العمة األلف والؾاو والياء 
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 وفذي اْلفعذال الخسدذة التذي رفعيذا بثبذات الشذؾن   فذي الفعذل السزذار  السعتذل اآلخذر وأما الح ف ؼيكرؾن عبلمرة لمجرزم:
لذؼ يعذِج خالذٌد إال بكذرًا نذاب حذذ    ، لؼ يدُ  زيذد لمباطذل،  لؼ يدَع زيد إلى السجد،  مثال الفعل السزار  السعتل اآلخر

 مة عؽ الدكؾن حر  الع
 اب حذ  الشؾن عؽ الدكؾن ن لؼ تزربي،  لؼ يزربؾا، لؼ تزربؾا،  لؼ يزربا، لؼ تزربا مثال اْلفعال الخسدة:

 
 لسعربات قدسان:فرل ا

،  : السعربات. فرل: السعربات قدسان: قدؼ يعرب بالحركات، وقدذؼ يعذرب بذالحرو -رحسو ه تعالى-قال السرشف 
ة أرذذياء: االسذذؼ السفذذرد، وجسذذع التكدذذير، وجسذذع السؤنذذأ الدذذالؼ، والفعذذل السزذذار  فالذذذي يعذذرب بالحركذذات أربعذذ

الذي لؼ يترل بآخره ريء، وكميا ترفع بالزسة وتشرذ  بالفتحذة، وتخفذض بالكدذرة، وتجذزم بالدذكؾن، وخذرج 
ل عؽ ذلػ ثلثة أرياء، جسع السؤنأ الدذالؼ يشرذ  بالكدذرة، واالسذؼ الذذي ال يشرذر  يخفذض بالفتحذة، والفعذ

 السزار  السعتل اآلخر يجزم بحذ  آخره.
بعد ه ا الت رضل ال ي سرمر ابؽ آجروم أعاد مررة ّا يرة عبلمرات اإلعرراب بظريقرة مخترررة ألهسيرة هر ا اللراب ولضر رخر 

 سي ذهؽ الظالب و أضع جدوال يوضؽ  بلمر قول شرحر 

 
اال رررررررررررررررررررررررؼ  

الس رررررررررررررررررررررررد 
 السشررف 

اال رررررررررررؼ ال ررررررررررررد 
غضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 ٖٚالسشررف

جسررع الت دررضر 
 شررفالس

  

جسررررررررررررررررررررررررررررررررررع 
الت درررررررررررررررررررررضر 
غضرررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 السشررف

جسرررررررررررررررررررررررررررع 
السؤ ررررررررررررررررث 

 الدالؼ 

ال عررررررررررررررررررررررررل  
السزرررررررررارل 
الرررررررررررحيا 

 اآلخر 

ال عرررل السعترررل 
 اآلخر 

يخذررررى ي ررررزو  يزربُ  الرسع السدمسات ُ  عراسضرُ  رجالٌ  عثسانُ  زيد ٌ  جاء 
 يرمي 

 لؽ يخذى  لؽ يزربَ  الشرب السدمساتِ  عراسضرَ  رجاال  عثسان َ  زيدا  رأيك 
                                                 

 اؼبلوف يف اعبدوؿ ىو الذي خرج عن القاعدة  ٖٚ
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 لؽ ي زوَ 
 يَ لؽ يرم

مرررررررررت 
 بر 

لررررؼ يخررررَش لررررؼ  لؼ يزرْب  الجزم  السدمساتِ  عراسضر   رجالٍ  عثسان َ  زيدٍ 
 ي ُز لؼ يرمِ 

 
 ررح كلم السرشف : 

: االسذؼ . فالذذي يعذرب بالحركذات أربعذة أرذياءٔفرل السعربات قدسان: قدؼ يعذرب بالحركذات، وقدذؼ يعذرب بذالحرو 
 السزار  الذي لؼ يترل بآخره ريءالسفرد و جسع التكدير وجسع السؤنأ الدالؼ والفعل 

 مثال االسؼ السفرد: جاء زيٌد، رأيت زيدًا، مررت بزيدٍ 
 مثال الجسع التكدير: جاء رجاٌل أحبيؼ، رأيت رجااًل أحبيؼ مررت برجاٍل أحبيؼ

 ومثال جسع السؤنأ الدالؼ: جاءت مؤمشاٌت عابداٌت، أكرمت مدمساٍت عابداٍت، رليت عؽ مدمساٍت عابداتٍ 
، لؼ يكرْم زيٌد العدوَّ مثال ا   لفعل السزار  الذي لؼ يترل بآخره ريء: يكرُم زيٌد عسرًا، لؽ يكرَم زيٌد العدوَّ

وكميذذا )أي اْلصذذل فييذذا( ترفذذع بالزذذسة وتشرذذ  بالفتحذذة وتخفذذض بالكدذذرة )أي اْلسذذساء تخفذذض ال اْلفعذذال( وتجذذزم 
  بالدكؾن )أي اْلفعال فقج(. 
 وخرج عؽ ذلػ ثلثة أرياء:

  حؾ )وخم  ت الدساواِت واألرض  ع السؤنأ الدالؼ يشر  بالكدرةجس .ٔ
يؼ ومؾ ررى   حررؾ: واالسذذؼ الذذذي ال يشرذذر  يخفذذض بالفتحذذة .ٕ يَؼ ومؾ ررى )كررل مررؽ إبرررـا لررمى ت عمررى إبرررـا

يؼ ومقدرة لمتع ر سي مؾ ى  مجرور ب تحة  يابة عؽ ال درة وال تحة عاهرة سي إبرـا
إلرررى الذرررر، لرررؼ يررردُل عسررررو إلرررى اللاطرررل، لرررؼ  :  حؾ )لؼ يدَع بكرٌ يجزم بحذ  آخره والفعل السزار  معتل اآلخر .ٖ

 يقِض ما عمير .
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 القدؼ الثاني مؽ السعربات : السعربات التي تعرب بالحرو  : .ٕ
السعربات بالحرو : والذي يعرب بذالحرو  أربعذة أنذؾا : التثشيذة، وجسذع السذذكر الدذالؼ، واْلسذساء الخسدذة، واْلفعذال 

سدة، وىي: يفعلن، وتفعلن، ويفعمؾن، وتفعمؾن، وتفعميؽ، فأما التثشية فترفع باْللف، وتشرذ  وتخفذض باليذاء، الخ
وأما جسع السذكر الدالؼ، فيرفع بالؾاو، ويشر  ويجذر باليذاء، وأمذا اْلسذساء الخسدذة فترفذع بذالؾاو، وتشرذ  بذاْللف، 

 شر  وتجزم بحذفيا.وتخفض بالياء، وأما اْلفعال الخسدة فترفع بالشؾن، وت
 :   قول الودء بذرح  بلم السرشف إليػ جدوال يؾضحر

جسذذذذذذذذع السذذذذذذذذذكر  السثشى  
 الدالؼ 

  اْلفعال الخسدة   اْلسساء الخسدة 

 ك ؾ ك ، أخؾ أب ن والزيد نِ االزيد جاء 
 وك  ذؾ ك فذذذؾ حسذذذ
 عمؼ 

 الرفع 
 
 

  ن، تفعل ن يفعل 
 ن ؾ، تفعم ن يفعمؾ

 تفعميؽ
ك اك ،أخذذذذذذذذذاأبذذذذذذذذذ َؽ يالزيدِ  ؽ ِ يالزيدَ  رأيت 

ك ، ؾ ك ، حسذذاحسذ
 عمؼ  افاك ذ

 
 الشر 
 

 لؽ يفعل ، لؽ تفعل 
 لؽ يفعمؾا ، لؽ تفعمؾا 
 لؽ تفعمي  

ػ ، يذذذذذذػ ،أخيذذذذذذأب َؽ يالزيدِ  ؽ ِ يالزيدَ  مررت بذ 
ػ ، يذذذذذػ ، ريذذذذذحس
 عمؼ ي ذ

 
 الجزم 
 

 لؼ يفعل ، لؼ تفعل 
 لؼ يفعمؾا ، لؼ تفعمؾا 
 لؼ تفعمؾا 

 

 ررح كلم السرشف : 
 والذي يعرب بالحرو  أربعة أنؾا :التثشية وجسع السذكر الدالؼ واْلسساء الخسدة واْلفعال الخسدة

   ىي: )أبؾك، أخؾك، حسؾك، فؾك، ذو( واْلسساء الخسدة نحؾ )الزيِديَؽ( وجسع الذكر الدالؼ،  نحؾ )الزيَديؽِ ( التثشية
 مؾن، تفعميؽ(.أوزانيا ىي: )يفعلن، تفعلن، يفعمؾن تفع واْلفعال الخسدة
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)أي فأما التثشية فترفع باْللف وتشر  وتخفض بالياء وأما جسع السذكر الدذالؼ فيرفذع بذالؾاو ويشرذ  ويخفذض  
وأما اْلسساء الخسدة فترفذع بذالؾاو وتشرذ  بذاْللف وتخفذض باليذاء وأمذا اْلفعذال الخسدذة فترفذع بذالشؾن  بالياء يجر 

 وتشر  وتجزم بحذفيا

 اْلمثمة:
 جاء الزيداِن، رأيك الزيَديِؽ، مررت بالزيَديؽِ : ةأمثمة التثشي

 جاء السدمسؾن، رأيك السدمِسضَؽ داعضؽ إلى ت، رضضك عؽ السدمِسضَؽ الرالحضؽ أمثمة جسع السذكر الدمؼ:
 إذا أمرك أبؾك سأطعر، حزر أخؾك مؽ   ر ، ا تسع إلى أبيػ وأش   عمى أخيػأمثمة اْلسساء الخسدة:
والخسريس، لرؽ تحز را يرا زيردان لرؼ تجوشرؾا يرا زيردون، لرؽ تجوشري يرا  ّشرضؽاإلالزيردان يررؾمان يرؾمي ة:أمثمة اْلفعال الخسدذ

 هشد 
 

 تدريبات
 التدري  اْلول:

 أطْع أمػ وأباك وأ ات تػ .ٕ             .رحرؾل  ؾل ال عل وزمانبضؽ  .ٔ
 هديؽ أكرَم السعمُؼ السجت .ٗ                    بم ُك السعالَي باالجتهاد .ٖ
ْؼ العمساء العاممضؽ .٘  . ؾف يشال الخضَر مؽ ي عُل الخضرَ   ٙ                      َعغِّ

 اِلجابة

 سعل أمر سزمشر مدتقول:  (أطع):  أمػ وأباك وأ ات تػ أطعْ  .ٔ

 زمشر ماضٍ سسعل ماض بمغت: :   السعالَي باالجتهاد بمغتُ  .ٕ
 وزمشر ماض سعل ماضأكرم: :  السعمُؼ السجتهديؽ  أكرمَ  .ٖ
ْؼ  .ٗ  سعل أمر سزمشر مدتقولعغؼ: :    العمساء العاممضؽَعغِّ
 سعبلن مزارعان زمشهسا مدتقول لدخؾل  ؾفيشال، يفعل: :  الخضرَ  لُ يفعالخضَر مؽ  يشال ؾف  .٘

 التدري  الثاني
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 بضؽ الحروف واألسعال واأل ساء سي الجسل اآلتية. 

 .أجاء زهضر؟  عؼ قد جاءٗ ما سعمك شرا  وال أتضك َضرا  .ٖ ت ْؽ  دؾال   ال .ٕ  قؾلر تعالى )لؼ يمد ولؼ يؾلد  .ٔ

 اِلجابة

 سعل مزارليؾلد:  حرف عظف: (و) سعل مزارل: (يمد) حرف   ي : ( لؼ) قؾلو تعالى )لؼ يمد ولؼ يؾلد( .ٔ
 ا ؼ: (كدؾالً ): ا ؼ)تكؽ(السدتتر سي  الزسير سعل مزارل: (تكؽ)حرف : (ال: ) ال تكؽ كدؾالً  .ٕ

حرررف : (و) : ا ررؼ)رذذرا ( ا ررؼ: (ت)سعررل مرراض: (فعذذل)حرررف   رري: (مذذا):   مذذا فعمذذت رذذرًا وال أتيذذت لذذراً  .ٖ
 ا ؼ:  لراً ا ؼ ):  تسعل ماض ):  أتىحرف   ي ):  العظف )

 
حرررف تحقضرر  :  قذذد)) عررؼ  حرررفا ررؼ :  زيذذدسعررل مرراض ):  جذذاءحرررف ا ررت هام):  أ): أجذذاء زيذذد؟ نعذذؼ قذذد جذذاء  .ٗ

 الثا ية: ا ؼ )جاء( سي الزسير السدتتر
 التدري  الثالأ

 ّؽَّ األ ساء اآلتية ّؼ اجسعها. 
لة ٕ. مجروح ٔ  . ساضلٙ.  هؼ ٘. َمجّمة ٗساطسة . ٖ. ذـا

 اِلجابة
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 سب  الجسع الجسع  التثشية  الكمسة  
 جسع م  ر  الؼ أل ر ل ة لس  ر عاقل )مجروحؾن( )مجروحان( )مجروح( ٔ
جسع )ذاهبذة( جسذع مؤنذأ سذالؼ ْلنذو صذفة مختؾمذة  ذاهبات() ،تان(ذاىب) )ذاهبة( ٕ

 بالتاء 

 
( جسع مؤنأ سالؼ ْلنذو اسذؼ مختذؾم فاطسة )جسع  فاطسات  فاطستان   فاطسة  ٖ

 بالتاء 

 
  )مجلت( )مجمتان( )مجمة( ٗ

جسذذع )مجمذذة( جسذذع مؤنذذأ سذذالؼ ْلنذذو اسذذؼ مختذذؾم 
 بالتاء

 
جسع تكدير فقج ْلنو ال يشظبق عميذو جسع )سيؼ(  )ِسيام( )سيسان( )سيؼ( ٘

 رروط جسع السذكر الدالؼ وال جسع السؤنأ 

 
جسع )فالذل( جسذع مذذكر سذالؼ ْلنذو صذفة لسذذكر  )فالمؾن( )فاللن( )فالل( ٙ

 عاقل
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 التدري  الرابع

 :   أعرب الجسل اآلتية
 تعاو ؾن يشجا الس .ٗ سرحك بالسجتهِديؽَ  .ٖ أكرمك السجتهَديؽ ِ  .ٕساز السجتهدان  .ٔ

 .سازت الظاللاُت السجتهدات بأرسِع السقاماِت ٚ يرسع الشاس درجاِت العاممضؽ .ٙ  شرر العادلضؽ .٘
 ُيربْضَؽ األوالد عمى حب الخضر  ٖٛ رأيك الرؾالا .ٛ سازت الظاللاُت السجتهدات بأرسِع السقاماِت  .ٚ
  ت ألتر ؽَّ ال دلَ  .ٓٔ دؽَ لش اسئؽَّ السح .ٜ لش اسئؽَّ السحدَؽ  .ٜ لش اسئؽَّ السحدَؽ  .ٜ

 طال السدى .ٗٔ  عد الستقي .ٖٔ  ال تقل شرا   .ٕٔ الزيدان أحب أن يتعمسا .ٔٔ
   هؤالِء مجتهدون  .ٙٔ   ذو الذرف محوؾب  .٘ٔ

 اِلجابة

ساعل مرسؾل وعبلمة رسعرر األلرف  يابرة )السجتيدان(: سعل ماض موشي عمى ال تا فاز(:) :  فاز السجتيدان  .ٔ
قضررل عررؾض عررؽ التشررؾيؽ وقضررل عررؾض عررؽ الحر ررة والتشررؾيؽ سرري اال ررؼ  )  والشؾن(: زسة أل ر مثشىعؽ ال
 الس رد

سعرررل مررراض موشررري عمرررى ال رررتا الغررراهر وهشررراك مررر هب مذرررهؾر عشرررد الستقررردمضؽ :  ) أكرم(أكرمت السجتيديؽ .ٕ
ء: سعرل مراض موشري عمرى يجعل الساضي موشيرا  عمرى ال رتا دا سرا  ؼيقرؾل سري مثرل هر ا ال عرل الساضري الستررل بالترا

 ستا مقدر مشع مؽ عهؾر  الدكؾن العارض ل راهة تؾالي أربع متحر ات سي ما هؾ  ال مسة الؾاحدة
م عرؾل برر مشررؾب وعبلمرة  ررلر ) السجتذديؽ(: ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سري محرل رسرع أل رر ساعرل:  )ت( 

قضل عرؾض عرؽ التشرؾيؽ وقضرل عرؾض عرؽ :  ؾن()  والش ْلنو مثشى  الياء الس تؾح ما قومها السكدؾر ما بعدها
 الحر ة والتشؾيؽ سي اال ؼ الس رد

 حرف جر موشي عمى ال در) ب(:  مثل إعراب أكرمك:  ) فرحت( : فرحت بالسجتيديؽ .ٖ
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) أل رررر جسرررع مررر  ر  رررالؼ مرررا بعررردها  س ترررؾحمرررا قومهرررا ال كدرررؾرباللررراء وعبلمرررة جرررر  اليررراء الس ا رررؼ مجررررور(:  يؽَ لسجتيذذذدِ ا)
 قضل عؾض عؽ التشؾيؽ وقضل عؾض عؽ الحر ة والتشؾيؽ سي اال ؼ الس رد: والشؾن(

سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة : يشجح الستعاونؾن  )يشجح(.ٗ
ؽ قضرل عرؾض عر)  والشذؾن(: ساعل مرسؾل وعبلمة رسعر الؾاو  يابة عؽ الزسة أل رر جسرع مر  ر  رالؼ)الستعاونؾن(: 

 التشؾيؽ وقضل عؾض عؽ الحر ة والتشؾيؽ سي اال ؼ الس رد
 
  
سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة سي آخر  )  نشرر(: :  يؽَ لِ نشرر العادِ  .٘

    وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا  تقدير ) حؽ 
 اكت ْ يا زيد،  ، نكتُ ، تكت ُ )وكل لسير لستكمؼ أو مخاط  فيؾ مدتتر وجؾبًا نحؾ: أكت ُ 

 م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر الياء  يابة عؽ ال تحة أل ر جسع م  ر  الؼ:  )  العادليؽ(
 قضل عؾض عؽ التشؾيؽ وقضل عؾض عؽ الحر ة والتشؾيؽ سي اال ؼ الس رد:  )  والشؾن(

الشالررب والجررازم وعبلمررة رسعررر الزررسة سعررل مزررارل مرسررؾل لتجرررد  مررؽ )يرفذذع(:  :  يرفذذع الشذذاس درجذذاِت العذذامميؽ .ٙ
ساعرررررررل مرسرررررررؾل وعبلمرررررررة رسعرررررررر الزرررررررسة (:  )الشاس الغاهرة )أل ر مزارل لحيا اآلخر ولؼ يترل ب خر  شيء 

وهرؾ )  العذامميؽ(: م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال درة  يابة عؽ ال تحة أل رر جسرع مؤ رث  رالؼ) درجات(: الغاهرة 
قضرل عرؾض ) والشذؾن(: ور وعبلمرة جرر  اليراء السكدرؾر مرا قومهرا الس ترؾح مرا بعردهامجرر  ٜٖمزاف والعاممضؽ مزاف إليرر

 عؽ التشؾيؽ وقضل عؾض عؽ الحر ة والتشؾيؽ سي اال ؼ الس رد

                                                 

ٖ9
ذا تريذد أن تشدذ  ىذعشذدما تقذؾل: )كتذاب( و فذي قؾلشذا ىذذا مزذا  وىذذا مزذا  إليذو  : نقذؾل :  معشى السزا  والسزا  إليولفيؼ  ل

وكذذلػ ،  ؽ كذ)زيد( تقؾل: )كتاُب زيذٍد( فقذد ألذفت )الكتذاب( إلذى )زيد(فذذ)كتاب( مزذا  و)زيذٍد( مزذا  إليذو مذا قبمذويالكتاب لذخص مع
)دار( عشدما تريد أن تشدبيا إلى رخص معيؽ تقؾل:)داري أو دارك أو دارنا أو دار عسٍرو( فذ)دار( مزا  و)اليذاء والكذا  ونذا وعسذرو( 

 ( ، قمُؼ عسٍروسيارتػ،  ، صلتػ، عمى ذلػ قؾلشا: )رّب العالسيؽ  مزا  إليو وقس

 



 

ٕٔٓ 

ترررررررررررررررررررررررراء :  (والتاء)سعل ماٍض موشي عمى ال تا:  ز(فا: )السقامات فازت الظالباُت السجتيدات بأرفعِ  .ٚ
 ساعل مرسؾل وعبلمة رسعرر الزرسة الغراهرة:  (الظالبات)ابالتأ ضث الداكشة حرف ال محل لر مؽ اإلعر 

ِِ مرسؾل وعبلمة رسعرر الزرسة الغراهرة: (السجتيدات) حررف جرر : (البذاء) عك حؿيقي لمظاللات و عك السرسؾِل
والسقامرات مزراف إليرر  ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال درة الغاهرة وهؾ مزراف : (رفعأ)موشي عمى ال در

 .   مسقاماتِ لر)ررر ولرف عمرى وزن )أسعرل  أل رر أضريم وجر أرسع باللاء مع أ ،    ال درة مجرور وعبلمة جر 
لرذذؾالح(: ا) سعررل وساعررل )تقرردم إعرابهررا ) رأيذذت(:   :  رأيذذت الرذذؾالح يذذربْيَؽ اْلوالد عمذذى حذذّ  الخيذذر .ٛ

ى يربرررري سعررررل مزررررارل موشرررري عمررررر:  )يربيؽ(م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة أل ر جسع ت دضر
) ضررررسضر مترررررل موشرررري عمررررى ال ررررتا سرررري محررررل رسررررع أل ررررر ساعررررلوالشذذذذؾن(: ) الدرررركؾن الترررررالر بشررررؾن الشدررررؾة

) حررف جرر موشري عمرى الدركؾن )عمذى(:  م عؾل بر مشرؾب وعبلمرة  ررلر ال تحرة أل رر جسرع ت درضراْلوالد(:
) وحررب مزرراف ا ررؼ مجرررور بعمررى وعبلمررة جررر  ال درررة الغرراهرة والجررار والسجرررور متعمقرران بررر)يربي ، حذذّ (: 
 مزاف إلير مجرور وعبلمة جر  ال درة الغاهرة الخير(: 

سعرل مزرارل موشري ) نكذافئّؽ(: واقعرة سري جرؾاب قدرؼ مقردر تقدير )أقدرؼ  ت ) الذلم(: :     لشكافئّؽ السحدؽَ  .ٜ
حررف ال لتجرد  مؽ الشالب والجازم، و رؾن التؾ ضرد  ٓٗ عمى ال تا الترالر بشؾن التؾ ضد الثقضمة سي محل رسع

محررل لررر مررؽ اإلعررراب وال اعررل ضررسضر مدررتتر وجؾبررا  تقرردير  ) حررؽ  والجسمررة ال محررل لهررا مررؽ اإلعررراب أل هررا 
 م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة ) السحدؽ(: جؾاب قدؼ 

 معشى ال محل لها مؽ اإلعراب أ ها ليدك ل ة وال حاال وال خورا وال غضر ذلػ مؽ السؾاقع اإلعرابية  تشبيو :

  قؾلو:الجسل التي ال محل لها مؽ اإلعراب سي  العمساءِ  بعُض  وقد جسعَ 
 ْؽ عَرى  َلعّز  وا ترْر مَ لؾ تاَب                  -والقَردُؼ  َبرّْ  -آلضُك أْي أقدسكُ 

 وا ترْر  َلعزّ  َمْؽ عَرى تابَ  لؾ   َبرّْ   والقَردؼُ  أقدسكُ  أيْ  آلضكُ 
جسمرررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 ا تئشاؼية
جسمرررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 ت دضرية
وجسمرررررررررررررررررررررررررررررة 

 عتراضيةا 
واقعرررررررررة سررررررررري  

 جؾاب القدؼ
وجسمرررة لرررمة 

 السؾلؾل
جرررؾاب شررررط 
غضرررررررر جرررررررازم 

 وهؾ لؾ

وجسمررة تابعرررة 
لجسمرررررررررررررررررررة ال 
محل لها مرؽ 

                                                 
قولنا الفعل اؼببٍت يف ؿبل رفع بناء على مذىب بعض العلماء والبغض الآخر منهم ال يقوؿ ذلك بل يكتفي بقولو مبٍت  ٓٗ

 . على الفتح دوف أف يقوؿ يف ؿبل رفع وقد شرح ىذه اؼبسألة الصباف فراجعو



 

ٕٔٔ 

اإلعرررررررررررررررررررررراب 
   )لعز(وهي 

 رل جسمرة ا رتئشاؼية أو ت درضرية أو اعتراضرية أو جرؾاب قدرؼ أو لرمة سالجسل التي ال محل لر مؽ اإلعرراب هري :  
  ابعة لجسمة ال محل لها مؽ اإلعرابالسؾلؾل أو جؾاب شرط غضر جازم أو ت

 معشى ال محل لها مؽ اإلعراب أ ها ليدك ل ة وال حاال وال خورا وال غضر ذلػ مؽ السؾاقع اإلعرابية 
 
: ل ررل الجبللررة ا ررؼ مجرررور بررؾاو القدررؼ (ت)حرررف جررر وقدررؼ موشرري عمررى ال ررتا: (و: ) وه ْلتذذركّؽ الكدذذل .ٓٔ

 تقدير  )أقدرؼ  متعمقان ب عل القدؼ السح وف وجؾبا  (والجار والسجرور) ع ت تعالى.وعبلمة جر   در الهاء تادبا  م
الربلم واقعرة سري جرؾاب القدرؼ وال اعرل ضرسضر مدرتتر وجؾبرا  تقردير )أ ا  أل رر لمسرت مؼ و رؾن التؾ ضرد حررف )ْلتركّؽ(: 

ررررؾب وعبلمرررة  ررررلر م عرررؾل برررر مش:  جؾاب قدؼ)والكدل(وجسيع الحروف ال محل لها مؽ اإلعراب أل ها 
مررؽ قررؾل بعزررهؼ: )مؾطئررة لمقدررؼ  ألن سرري قررؾلهؼ هرر ا تدرراما ألن  دقوهرر ا اإلعررراب لرربلم سرري )ألتررر ؽ  أ ال تحة 

السؾطئررة لمقدررؼ هرري الداخمررة عمررى أداة شرررط لترردل عمررى أن الجررؾاب لمقدررؼ ال لمذرررط  حررؾ قؾلررر تعررالى )لررئؽ لررؼ يشتررر 
درؼ والم لشدر عؽ هري الؾاقعرة سري جرؾاب القدرؼ وراجرع لمتؾ رع سري هر ا لشد عا  بالشالية  سبلم )لئؽ  هري السؾطئرة لمق

 رحسر ت سي باب الجؾازم عمى ابؽ عقضل  حاشية الخزري 
الزذسة ْلنذو مثشذىموتردأ مرسرؾل باالبترداء وعبلمرة رسعرر األلرف  يابرة عرؽ :  (الزيذدان) أن يتعمسذا   ُ ِحذالزيدان أُ  .ٔٔ

اعرل ضرسضر الب والجازم وعبلمة رسعر الزسة الغراهرة وال سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الش:  (أح ) 
 ،   والجسمة ال عمية مؽ ال عل وال اعل سي محل رسع أل ها خور امدتتر وجؾبا  تقدير  )أ

وعبلمرة  ررلر حر ف الشرؾن أل رر   أنر)سعرل مزرارل مشررؾب بر:  (يتعمسذا)ٕٗو ررب وا رتؿلالٔٗ: حرف مرردرية  (أن) 
ضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محرل رسرع أل رر ساعرل والسرردر السرؤول مرؽ ضس: واْللف مؽ األسعال الخسدة

 تقدير  )تعمَسهسا  . )أن وال عل  سي محل  رب أل ر م عؾل بر
سعررل مزررارل مجررزوم وعبلمررة جزمررر الدرركؾن وال اعررل ضررسضر :   تقذذل)ٖٗحرررف  هرري وجررزم :   ال: ) ال تقذذْل رذذراً . ٕٔ

 إعرابا ن سضها :   رراً مدتتر وجؾبا  تقدير  )أ ك  )
                                                 

، ما ، كي ، لو اؼبسبوقة بػ)ود ( وكبوىا رية اغبروؼ اؼبصد  ٔٗ  )أي اليت تسبك وتؤوؿ مع ما بعدىا دبصدر ( ىي : )أف ، أف  
 النواصب اليت تنصب اؼبضارع بنفسها ىي )لن ، أف ، كي ، إذف (  ٕٗ



 

ٕٕٔ 

 وه ا اإلعراب هؾ الغاهر  : أ ها م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة أل ر بسعشى  بلم  ثضر األول
 : أ ها م عؾل مظم  أي ل ة لسردر مح وف وتقدير ال بلم ال تقل قؾال  شرا   الثا ي
عبلمرة رسعرر الزرسة السقردرة ساعل مرسؾل و : (الستقي)سعل ماض موشي عمى ال تا الغاهر: (سعد: ) َسِعد الستقي .ٖٔ

 عمى الياء مشع مؽ عهؾرها الثقل أل ر ا ؼ مشقؾص
ساعرل مرسرؾل وعبلمرة رسعرر الزرسة السقردرة : (السذدى)سعل مراض موشري عمرى ال رتا: (طال: ) طال السدى .ٗٔ 

 عمى األلف مشع مؽ عهؾرها التع ر 

لرؾاو  يابرة عرؽ الزرسة أل رر مرؽ األ رساء موتدأ مرسؾل باالبترداء وعبلمرة رسعرر ا: (ذو: ) ذو الذر  محبؾب. ٘ٔ
: (محبذذؾب) مزرراف إليررر مجرررور وعبلمررة جررر  ال درررة الغرراهرة : (الذذذر ،  ) الخسدررة وهررؾ مزرراف

 خور مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة 

 ا ؼ إشارة موشي عمى ال در سي محل رسع أل ر موتدأ : (أوالءِ ) حرف تشوير: (ىا: ) .ىؤالء مجتيدون ٚٔ

 ؾل وعبلمة رسعر الؾاو  يابة عؽ الزسة أل ر جسع م  ر  الؼخور مرس: (مجتيدون )

 التدري  الخامس:

 .واذ ر عبلمات إعرابر  اذ ر  ؾل الجسع سي ال مسات اآلتية ّؼ حؾل الجسع إلي م رد 

 . متقدماتٗ . راكوؾن ٖ . ُ ُتبٌ ٕ . قار اتٔ

 . قار ؾن ٛ . َ َتَلةٌ ٚ . ُشَرساءٙ . غالورِضؽَ ٘

 . ّسراتٕٔ . سؾاكرٔٔ . أقراصٓٔ . غاللاتٜ

 . جضران٘ٔ . ذاهوؾن ٗٔ . مرضىٖٔ

 اِلجابة : 

 

 
                                                                                                                                                                             

 ا ، ال الناىية ، الـ األمر ( . اعبواـز اليت ذبـز فعال واحدا ىي )دل ، ؼبّ  ٖٗ



 

ٕٖٔ 

 

 

 علمات اِلعراب مفردىا  الجسع نؾ   الكمسة  

مؤنذذذذذذذذأ  جسذذذذذذذذع قاروات  ٔ
 سالؼ

قاروذذذذذة )صذذذذذفة لسؤنذذذذذأ 
 مختؾمة بالتاء(

 يرسع بالزسة ويشرب ويجر بال درة

ٕ
. 

يعذذرب بالحركذذات الذذثلث يرفذذع بالزذذسة  كتاب  جسع تكدير كت 
 ر  بالفتحة ويجر بالكدرة ويش

 

ٖ
. 

راكبذذذذذؾ
 ن

راكذذذذذذ  )صذذذذذذفة لسذذذذذذذكر  جسع مذكر سالؼ
 عاقل(

 يرفع بالؾاو ويشر  ويجر بالياء

ٗ
. 

متقدما
 ت

جسذذذذذذذذع مؤنذذذذذذذذأ 
 سالؼ،

متقدمذذذة )صذذذفة لسؤنذذذأ 
 مختؾمة بالتاء

 يرفع بالؾاو ويشر  ويجر بالياء

٘
. 

غذذذذذالبي
 ن

جسذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذذكر 
 سالؼ، 

غالذذذذذذ  )صذذذذذذفة لسذذذذذذذكر 
 عاقل(

 ر  ويجر بالياءيرفع بالؾاو ويش

ٙ
. 

 جسذذذذذذذع تكدذذذذذذذير ررفاء
مسشذذذذذذذذذؾ  مذذذذذذذذذؽ 

 الرر  

يرفذذذذذع بالزذذذذذسة ويشرذذذذذ  ويجذذذذذر  رريف
 بالفتحة 

ٚ
. 

يعذذذذذرب بالحركذذذذذات الذذذذذثلث يرفذذذذذع  كات   جسع تكدير كتبة
بالزذذذسة ويشرذذذ  بالفتحذذذة ويجذذذر 

 بالكدرة 

 

 يرفع بالؾاو ويشر  ويجر بالياءقذذذذذاريء )صذذذذذفة لسذذذذذذكر  جسع مذكر سالؼقذذذذذاروؾٛ



 

ٕٔٗ 

.
 

 عاقل( ن

ٜ
. 

غالبذذذذذا
 ت

جسذذذذذذذذع مؤنذذذذذذذذأ 
 سالؼ

غالبذذذذذة )صذذذذذفة لسؤنذذذذذأ 
 مختؾمة بالتاء

 يرسع بالزسة ويشرب ويجر بال درة

ٔ
ٓ
. 

يعذذذذذرب بالحركذذذذذات الذذذذذثلث يرفذذذذذع  قرص جسع تكدير أقراص
بالزذذذسة ويشرذذذ  بالفتحذذذة ويجذذذر 

 بالكدرة 

 

ٔ
ٔ
. 

 جسذذذذذذذع تكدذذذذذذذير فؾاكو
مسشذذذذذذذذذؾ  مذذذذذذذذذؽ 

 الرر 

يرفذذذذذع بالزذذذذذسة ويشرذذذذذ  ويجذذذذذر  فاكية
 بالفتحة 

ٔ
ٕ
. 

جسذذذذذذذذع مؤنذذذذذذذذأ  ثسرات
 سالؼ

ثسذذذذذذرة )صذذذذذذفة لسؤنذذذذذذأ 
 مختؾمة بالتاء(

 يرسع بالزسة ويشرب ويجر بال درة

ٔ
ٖ
.
 

مرلذذذذذ
 ى

جسذذذذذذذع تكدذذذذذذذير 
مسشذذذذذذذذذؾ  مذذذذذذذذذؽ 

 الرر  

يرفذذذذذع بالزذذذذذسة ويشرذذذذذ  ويجذذذذذر  مريض
بالفتحذذة )والحركذذات مقذذدرة لمتعذذذر 

 في اْلحؾال الثلثة ( 

ٔ
ٗ
. 

ذاىبذذذؾ
 ن

جسذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذذكر 
 سالؼ،

ذاىذذذذذ  )صذذذذذفة لسذذذذذذكر 
 عاقل(

 ويشر  ويجر بالياءيرفع بالؾاو 

ٔ
٘

يعذذذذذرب بالحركذذذذذات الذذذذذثلث يرفذذذذذع  جار جسع تكدير جيران
بالزذذذسة ويشرذذذ  بالفتحذذذة ويجذذذر 



 

ٕٔ٘ 

.
 

 بالكدرة 

 

 

 التدري  الدادس:

 اجسع األ ساء اآلتية جسع م  ر  السا  سي أحؾال الرسع والشرب والجر وضعها سي جسمة م ضدة. 

 . مرل ٍ ٖ . لا ؼٕ . مخمصٔ 
 اِلجابة:

 جاء السخمرؾن، رأيك السخمِرضَؽ، مررت بالسخمِرضؽَ  تقؾل:،  عها مخمرؾن جس مخمص: .ٔ
 هؤالء لا سؾن، احب الرا سضؽ، سرحك بالرا سضؽ تقؾل:،  جسعها لا سؾن  صاوؼ: .ٕ
 أسما السرمؾن، لاحِب السرمضؽ، أحب  بلم السرمضؽ تقؾل:،  جسعها مرمؾن  مرٍل: .ٖ

 التدري  الدابع:
 ع مؤ ث  الؼ وضعها سي جسمة م ضدة توضؽ حاالِت إعرابهااجسع األ ساء اآلتية جس

 . تمسض ةٖ . لبلةٕ . خديجةٔ 
 اِلجابة:
 جاءت الخديجاُت، أكرمك الخديجاِت، أحدشك إلى الخديجاِت. تقؾل: ،  جسعها خديجات خديجة: .ٔ

 

 الرمؾات ه   الرمؾاُت ملار اٌت، أدَّ الرمؾاِت الخسَس، سرحك ب تقؾل:،  جسعها لمؾات صلة: .ٕ
 



 

ٕٔٙ 

 أحدرشك إلرى التمسضر اتِ  ،  هرؤالء تمسضر اٌت مهر باٌت، الزمري التمسضر اِت السهر باتِ  تقؾل: ،  جسعها تمسضر ات تمسيذة: .ٖ
 ٗٗالسه باتِ 
  
   

 التدري  الثامؽ:
 بضؽ السزارل السوشي عمى ال تا والسوشي عمى الدكؾن مسا يأتي: 

 .قل لمشداء َيقْسَؽ بالؾاجب ٖ       رر لضشرَرنَّ ت مؽ  .ٕن سي خدمة أمتي ألجتهدَ  .ٔ
 ال تؤذَيؽَّ أحدا   .ٙ       سعك الشداء يْحسْدَن ت. ٘      آلخَ نَّ بضد الزع اء .ٗ

 اِلجابة:

سعرل مزرارل موشري عمرى ال رتا التررالر بشرؾن التؾ ضرد الثقضمرة وهرؾ سري  : (جتيذدن: )أ نَّ في خدمة أمتذيجتيدَ ْل .ٔ
 لب والجازممحل رسع لتجرد  مؽ الشا

سعررل مزررارل موشرري عمررى ال ررتا الترررالر بشررؾن التؾ ضررد الثقضمررة وهررؾ سرري  :(ليشرذذرنَّ :) ليشرذذرنَّ ه مذذؽ نرذذره .ٕ
 محل رسع لتجرد  مؽ الشالب والجازم

سعررل مزرارل موشري عمررى الدركؾن وهرؾ سرري محرل رسرع لتجرررد  مرؽ الشالررب  يقسذؽ::  قذل لمشدذذاء يقْسذَؽ بالؾاجذذ  .ٖ
 والجازم 

                                                 

ٗٗ
 ع مؤنأ سالؼ في حالتيؽ:تجسع صفة السؤنأ جسل
 قاوسة : قاوسات، جالدة :  جالدات ، كاتبة:  كاتبات  الحالة اْلولى : إذا كانت مقرونة بالتاء نحؾ: .ٔ

 الحالة الثانية : إذا كانت دالة عمى التفزيل نحؾ:فزمى فزميات، كبرى كبريات  .ٕ

 ؾ: حاوض حؾاوض، طالق طؾالقفإن لؼ يتحقق الذرطان ال تجسع ىذا الجسع بل تجسع جسع تكدير نح 

 وال تقل حاوزات وطالقات 

 وتقؾل في نحؾ: مرلع مَراِلع كسا قال القامؾس قال تعالى )وحرمشا عميو السَراِلع مؽ قبل(
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سعررل مزررارل موشرري عمررى ال ررتا الترررالر بشررؾن التؾ ضررد الثقضمررة وهررؾ سرري محررل  : آخذنّ :  بيد الزعفاءآلخذّن  .ٗ
 رسع لتجرد  مؽ الشالب والجازم

سعرل مزرارل موشرري عمرى الدركؾن وهررؾ سري محرل رسررع لتجررد  مرؽ الشالررب  يحسذذدن::  سذسعت الشدذذاء يحسذْدَن ه .٘
 والجازم

جرزم برر)ال  رل موشي عمى ال تا الترالر بشؾن التؾ ضد الثقضمة وهؾ سري محرل سعل مزا : تؤذَيؽّ  ال تؤذَيّؽ أحداً  .ٙ
 الشاـية .
 التدري  التاسع:

 أعرب ما تحتر خ . 
 عؽ الشسيسة فاكُلْؽ  .ٖ         العامل الفتىأكرم  .ٕأباكَ و أَمػأطْع  .ٔ
 
 ؽِ يبدرىسَ  يؽِ فقيرَ  اعد زيد . ٙ       ٙالباوداتِ و الباوديؽَ خْ  برِضِد  .٘       يؽمِ العامِ احترم  .ٗ
 عمٍؼ وعسلٍ  أخاماٍل لسالر سالسرء يحترم إن  ان  ذا ُتعغذّؼْ ال  .ٛ       تِ  تقؾى الزم  .ٚ

 اِلجابة:
: ضرررسضر  ال ررراف)أم م عرررؾل برررر مشررررؾب وعبلمرررة  ررررلر ال تحرررة وهرررؾ مزررراف و: (أمذذذػ: )   أبررراكَ و  أَمرررػأطرررْع  .ٔ

)أبرررررررا  معظرررررررؾف  :  أباكحرف عظف ): (الؾاو)وف إلير مترل موشي عمى ال تا سي محل جر أل ر مزا
 و عمى )أم  والسعظؾف عمى السشرؾِب مشرؾٌب وعبلمة  رلر األلرف أل رر مرؽ األ رساء الخسدرة وهرؾ مزراف

 ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل جر أل ر مزاف إلير:  الكا )

ال تحة السقدرة مشع مؽ عهؾرهرا التعر ر أل رر  م عؾل بر مشرؾب وعبلمة  رلر:  الفتى) :  العامل الفتى٘ٗأكرم  .ٕ 
 ا ؼ مقرؾر

م عررؾل بررر مشرررؾب وعبلمررة  رررلر األلررف أل ررر مررؽ األ ررساء الخسدررة وهررؾ :  فذذاك)    عررؽ الشسيسررة فذذاكُلررْؽ  .ٖ
 ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل جر أل ر مزاف إلير :   الكا ) و مزاف

                                                 
 الفاعل يف )أكـر ( يف ىذا التدريب ويف )صن ( يف التدريب الآيت  مستًت وجواب وكذلك يف كل فعل أمر ؼبفرد مذكر  ٘ٗ
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 يابررة  السكدررؾر مررا قومهررا الس تررؾح مررا بعرردها  ؾب وعبلمررة  رررلر اليرراءم عررؾل بررر مشررر:  العامميؽ:   العامميؽاحترم .ٗ
 عؽ ال تحة أل ر جسع م  ر  الؼ 

مرا  مرا قومهرا الس ترؾحُ  مزراف إليرر مجررور وعبلمرة جرر  اليراء السكدرؾرُ الباودذيؽ: :  الباوداتِ و الباوديؽخْ  برِضِد  .٘
 .بعدها أل ر جسع م  ر  الؼ 

 الغاهرة سي آخر  ؽ والسعظؾف عمى السجرور مجرور وعبلمة جر  ال درة معظؾف عمى اللا دض:  الباودات
م عؾل برر مشررؾب وعبلمرة  ررلر اليراء الس ترؾح مرا قومهرا السكدرؾر : (فقيريؽ: )   يؽِ بدرىسَ  يؽِ فقيرَ  اعد زيد  .ٙ

مجررور ا رؼ : (درىسذيؽ) اللاء حرف جر موشي عمرى ال درر: (بدرىسيؽ)  ما بعدها  يابة عؽ ال تحة أل ر مثشى
 باللاء وعبلمة جر  الياء الس تؾح ما قومها السكدؾر ما بعدها  يابة عؽ ال درة أل ر مثشى 

م عؾل بر مشررؾب وعبلمرة  ررلر ال تحرة السقردرة مشرع مرؽ عهؾرهرا التعر ر أل رر : )تقؾى   :  ت  تقؾى الزم  .ٚ
 ا ؼ مقرؾر

سعررل مزررارل مجررزوم برربل الشاـيررة :  تعغذذؼ):  وعسررل ٍ  عمررؼٍ  أخذذامرراٍل لسالررر سررالسرء يحترررم إن  رران  ذا ُتعغذذذّؼْ ال .ٛ 
م عررؾل بررر مشرررؾب وعبلمررة  رررلر :  ذاوعبلمررة جزمررر الدرركؾن وال اعررل ضررسضر مدررتتر وجؾبررا  تقرردير  )أ ررك  )

 مزاف إلير:   مالاأللف  يابة عؽ ال تحة أل ر مؽ األ ساء الخسدة وهؾ مزاف )
 عؽ ال تحة أل ر مؽ األ ساء الخسدة وهؾ مزاف خور  ان مشرؾب وعبلمة  رلر األلف  يابة :   أخا)

 وا ؼ  ان ضسضر مدتتر جؾازا  تقدير  )هؾ  يرجع إلى السرء
 
 
 
 
 

 
 
  

 تاب األفعال

 ثة مباحأيذتسل عمى ثل 

)ويتزسؽ أ ؾال األسعال وحاالت : أنؾا  اْلفعال السبحأ اْلول
 إعرابها  وبشا ها وقؾاعد سي  يؽية أخ  األسعال مؽ بعزها اللعض 

 : نؾاص  الفعل السزار  السبحأ الثاني

 : جؾازم الفعل السزار  السبحأ الثالأ
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 السبحأ اْلول

 أنؾا  اْلفعال
 )ويتزسؽ أ ؾال األسعال وحاالت إعرابها  وبشا ها وقؾاعد سي  يؽية أخ  األسعال مؽ بعزها اللعض 

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:
َبًدا .َواَْلْمُر اَْلْفَعاُل ثلثٌة : ماٍض َوُمَزاِرٌ  ، َوَأْمٌر ، َنْحَؾ : َلَرَب ، َوَيْزِرُب ، َواْلِرْب .َفاْلَساِلي َمْفُتؾُح اآلِخِر أَ  ) 

واِوِد اَْلْرَبِع الَِّتي َيْجَسُعَيا َقْؾُلَػ : ) ِلِو ِإْحَدى الزَّ ) َأَنْيُت (( َوُىَؾ َمْرُفؾٌ  َأَبًدا ، َحتَّى مجزوم َأَبًدا .والسزار  َما َكاَن ِفي أوَّ
َوِىَي : َأْن ، َوَلْؽ ، َوِإذْن ، َوَكْي ، َوالُم َكْي ، َوالُم اْلُجُحؾِد ، َوَحتَّى ،  عذرةٌ  فالشؾاص ُ َمْيِو َناِصٌ  َأْو َجاِزٌم َيْدُخَل عَ 

َعاِء ، َو ) َواْلَجَؾاِزُم ثَ  ،  َواْلَجَؾاُب باْلَفاء ، َواْلَؾاِو ، َوَأوْ  َساِنَيَة َعَذَر ، َوِىَي :َلْؼ ، َوَلسَّا ، و ألْؼ ، وألسَّا ، َوالُم اَْلْمِر َوالدُّ
َعاِء ، وِإْن ، َوَما ، َوَمْؽ ، َوَمْيَسا ، َوِإذَما ، وأي ، َوَمَتى ، َوَأيَّاَن ، وَأْيَؽ ، َوأَ  ا نَّى ، َوَحْيُثَسا ، َوَكْيَفسَ ال ( ِفي الشَّْيِي َوالدُّ

ْعِر خاصة (( .    ، َوِإذا ِفي الذَّ

 الذرح
 يشقدؼ ال عل إلى ّبلّة أقدام: الساضي، والسزارل، واألمر. 
ويجب أن  عرف قول أن  ودأ أن ال عل الساضي موشي أبردا، و ر لػ سعرل األمرر، وأمرا السزرارل سهرؾ معررب إال سري  
 حالتضؽ.

 دول يديل ترؾرىا : قبل ررح حاالت بشاء اْلفعال : السالي واْلمر والسزار  ألخص حاالتيا في جو 

 اْلمر السزار  السالي 

قورل ما دل عمى حرؾل شريء  التعريم
 زمؽ الت مؼ

ما دل عمرى حررؾل شريء سري 
 زمؽ الت مؼ أو بعد 

ما يظمب بر حرؾل شيء بعد 
 زمؽ الت مؼ

 ررررر، ضررررب، عمرررؼ، حدرررب،  األمثمة
 كرم

يشررررررررررررررر، يزررررررررررررررب، يعمرررررررررررررؼ، 
 يحدب، يكرم.

ا رر، اضرب، اعمؼ، احدرب، 
 اكُرم.
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 الفعل السزار  فعل اْلمر الفعل السالي

 معرب، إال سي حالتضؽ دا سا موشي، ولر أربع حاالت :  دا سا موشي، ولر ّبلث حاالت

 األلل أ ر موشي عمى ال تا.
إال إن اترررررمك بررررر ضررررسا ر الرسررررع  -

الستحر رررة، وهررري )ت/ن/ رررا  سضوشرررى 
 عمى الدكؾن 

ساعرررررة وإال إن اتررررررمك برررررر واو الج -
 سضوشى عمى الزؼ.

القاعدة ؼير: أ ر يوشى عمى مرا يجرزم برر 
 مزارعر غاللا .

أو تقرررررؾل : يوشرررررى عمرررررى مرررررا يجرررررزم برررررر 
 مزارعر وعمى ما يوشى عمير مزارعر 

ال عل السزارل يكؾن مرسؾعرا  ومشررؾبا  
 ومجزوما ، أي معربا .

إال إن اتررررررمك برررررر  رررررؾن التؾ ضرررررد   ٔ)
 سضوشى عمى ال رتا، إال سري األسعرال

 الخسدة.
وإال إن اترررررمك بررررر  ررررؾن الشدرررررؾة   ٕ)

 سضوشى عمى الدكؾن.

مثال السوشي عمى ال تا:  ررَر،  رررا، 
  رَرْت.

يوشررى عمررى الدرركؾن، مثررل: اكتررْب،   ٔ)
زيررررد، اكتررررْوَؽ يررررا  اجمررررْس، اقعررررْد يررررا

  داء، اجتهْدَن يا  داء.

مثرررال السعررررب: يكترررُب، لرررؽ يكترررَب، لرررؼ 
 يكتْب.

 يرمي، لؽ يرمَي، لؼ يرِم.
 يجمدان، لؽ يجمدا، لؼ يجمدا

مثرررال السوشررري عمرررى الدررركؾن:  ررررْرُت، 
 رررررْرَت،  رررررْرِت،  رررررْرتسا،  رررررْرتؼ، 

  رْرتؽ،  رْر ا،  رْرن.

العمررة سرري  يوشررى عمررى حرر ف حرررف  ٕ)
 السعتل، مثل: ارِم، اخَش، اغُز.

 مثال السوشي عمى ال تا:
. ، يكتَوؽَّ  يجمَدؽَّ

وشرررى عمرررى حررر ف الشرررؾن إن  ررران ي  ٖ) مثال السوشي عمى الزؼ:  رُروا
الخسدررة، اكتلررا،  مزررارعر األسعررال

 اكتوؾا، اكتوي.

 مثال السوشي عمى الدكؾن:
 يجمْدَؽ، يكتْوَؽ.

يوشررررى عمررررى ال ررررتا إن اترررررمك بررررر   ٗ) 
التؾكيذذد  مثذذال نذذؾن  ررؾن التؾ ضررد.)

.  الثقيمذذة(: ، اقعررَدنَّ ، اجمَدررؽَّ اكتررَوؽَّ
مثذذذذذذذذذذذذذذذال نذذذذذذذذذذذذذذذؾن التؾكيذذذذذذذذذذذذذذذد )

 ْؽ، اقعَدْن اكتَوْؽ، اجمدَ الخفيفة(.
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 : حاالت ىذه اْلفعال بشاء وإعراباررح الجدول وتفريمو ببيان 

 السالي لو ثلث حاالت، واْلمر لو أربع حاالت، والسزار  لو حالتان.تبيؽ مؽ الجدول الدابق أن 

 الفعل الساليأوال : حاالت بشاء 
 الساضي لر ّبلث حاالت: 

 َر، ضرَب، عمَؼ،  رَرا، ضرَبا، عمَسا،  رَرْت، عمَسْك.األلل ؼير أن يوشى عمى ال تا، مثل:  ر .ٔ

أي  رؾن  / ن را /إال إن اترمك بر ضسا ر الرسع الستحر ة، سضوشى عمى الدكؾن )وضسا ر الرسع الستحر ة هي: ت .ٕ
،  رْرَن. ، مثالشدؾة   ل:  رْرُت،  رْر ا،  رْرَت،  رْرِت،  رْرتُسا،  رْرتُؼ،  رْرترُؽَّ

 بو واو الجساعة، فيبشى عمى الزؼ، مثل: نرُروا، أكرُمؾا، عمُسؾا. وإال إن اترمت .ٖ

 حاصل حاالت السالي : 

 أذكر لػ جسيع حاالت السالي في مثال لتلحظ حركات بشاوو : 

 نَ ْر وا ، نرذرُ ،نرذتا رَ ، نرذا رَ ْت ، نرذرَ ، نرذ رَ تؽَّ ، نررْ تؼ ، نررْ تسا ، نررْ ِت ، نررْ َت ، نررْ نا ، نررْ ت ، نررْ نر
.  

 وإليػ جدوال يؾلح كيفية إعراب الفعل السالي وفاعمو : 

 

 

 

والترررراء ضررررسضر مترررررل موشرررري عمررررى )الزررررؼ  سرررري  موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْرتُ 
 محل رسع ساعل.

و) رررا  ضرررسضر متررررل موشررري عمرررى )الدررركؾن  سررري  موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْر ا
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 :ثانيا : حاالت فعل اْلمر

                                                 
و األسهل ، الكلمة ضمَتا يف كل من )سبا ( )مت( )تن ( ػ ػ اخل مذىب كويف قاؿ بو الفراء وصباعة وىو ظاىر كالـ ابن مالك يف األلفية والتسهيل وى اعتبار ؾبموع ٙٗ

داالف على التثنية ، وقالوا اؼبيم  وقاؿ البصريوف التاء ىو الضمَت وأما اؼبيم يف )سبا( فهو حرؼ عماد أو واأللف حرؼ داؿ على التثنية أو تقوؿ اؼبيم واأللف حرفاف
 يف )مت ( حرؼ داؿ على صباعة الذكور ، والنوف يف )تن ( حرؼ داؿ على صباعة اإلانث .

 محل رسع ساعل.

والتاء ضسضر مترل موشي عمى )ال تا  سي محرل  موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْرتَ 
 رسع ساعل.

والتررراء ضرررسضر متررررل موشررري عمرررى )ال درررر  سررري  موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْرتِ 
 محل رسع ساعل.

ضسضر مترل موشي عمى )الدكؾن  سي ٙٗا  و)تس موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْرتسا
 محل رسع ساعل.

و)تررؼ  ضررسضر مترررل موشررري عمررى )الدرركؾن  سررري  موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْرتؼ
 محل رسع ساعل.

و)تررررؽ  ضررررسضر مترررررل موشرررري عمررررى )ال ررررتا  سرررري  موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْرترُؽَّ 
 محل رسع ساعل.

 والزسضر السدتتر )هؾ  سي محل رسع ساعل. موشي عمى ال تا، وهؾ األلل. ررَ  

وتررررراء التأ ضرررررث الدررررراكشة حررررررف ال محرررررل لرررررر مرررررؽ  موشي عمى ال تا، وهؾ األلل.  رَرْت 
 اإلعراب، وال اعل ضسضر مدتتر تقدير  هي.

واأللررف ضررسضر مترررل موشرري عمررى )الدرركؾن  سرري  موشي عمى ال تا، وهؾ األلل.  رَرا
 رسع ساعل. محل

والرررؾاو ضرررسضر متررررل موشررري عمرررى )الدررركؾن  سررري  موشي عمى الزؼ، الترالر بؾاو الجساعة.  رُروا
 محل رسع ساعل.

و)ن  ضسضر مترل موشي عمى )ال تا  سي محرل  موشي عمى الدكؾن، الترالر بزسضر رسع متحرك.  رْرنَ 
 رسع ساعل.
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وبعلرارة أخررى يوشرى عمرى مرا يجرزم برر مزرارعر أ ر يوشى عمى ما يجزم بر مزرارعر غاللا . القاعدة في فعل اْلمر: 
 إن  ان السزارل معربا ويوشى عمى ما يوشى بر مزارعر إن  ان السزارل موشيا .

 سمر أربع حاالت: 
الشدرؾة عمرى  رؾن  أو اتررل برر، ولرؼ يتررل بر خر  شريء،  ٚٗ)، إن  ان لرحيا اآلخرريبشى عمى الدكؾن : الحالة اْلولى
  األلا

 وحالل ه   الحالة هؾ أ ر يوشى عمى الدكؾن سي حالتضؽ: 
 . ن لحيا اآلخر ولؼ يترل ب خر  شيءإن  االحالة األولى : ٔ)
 إن اترمك بر  ؾن الشدؾة مظمقا .الحالة الثا ية :   ٕ)

كؾن، ألن مزرارعر مجرزوم بالدركؾن، : اضرْب، اجمْس، جاهْد، ترَعررَمْؼ،  رل سعرل مشهرا موشري عمرى الدرأمثمة الحالة اْلولى
موشرري  ْس ِمررْب، اجْ رِ )اْضرر مجزومرران بالدرركؾن، سرراألمر مشهسررا  ْس ِمررْب وأجْ رِ أْض ر)سمررؾ قمشررا: لررؼ أضرررْب، لررؼ أجمررْس، سرر

 عمى الدكؾن، و  لػ سي جاهْد وتعمْؼ.
 سعل أمر موشي عمى الدكؾن. : اضرْبَؽ، اجمْدَؽ، جاهْدَن، تعمْسَؽ، ارَضْضَؽ، اخَذْضَؽ،  ل مشهاأمثمة الحالة الثانية

، ألن السزررارل السترررل بشررؾن الشدررؾة موشرري عمررى فعذذل اْلمذذر يبشذذى عمذذى مذذا يجذذزم بذذو مزذذارعو(وهر ا خررارج عررؽ قاعرردة )
 الدكؾن سي محل جزم، وليس مجزوما بالدكؾن، وأما سعل األمر سهؾ موشي عمى الدكؾن.

بح ف الشؾن، وذلػ سي األسعال الخسدرة، تقرؾل: اجمدرا، ، إن  ان مزارعر يجزم يبشى عمى حذ  الشؾن : الحالة الثانية
 اجمدؾا، اجمِدي، اكتلا، اكتوؾا، اكتوي، تعمسا، تعمسؾا تعمسي.

تقرؾل: لرؼ تجمدرا، لرؼ :  أل رػ شؾن، ألن مزرارعر يجرزم بحر ف الشرؾن س ل سعل مؽ ه   األسعال موشي عمى ح ف ال 
 تجمدؾا، لؼ تجمدي، لؼ ت تلا، لؼ ت توؾا، لؼ ت توي.

 ل مشها مجزوم، وعبلمة جزمر ح ف الشؾن، ساألمر مشها موشي عمى ح ف الشؾن.ك 
، إن  ران مزرارعر يجرزم بحر ف حررف العمرة، وذلرػ إن  ران معترل اآلخرر، يبشى عمى حذ  حذر  العمذة :الحالة الثالثة

ف الشرؾن  ل مشها مجزوم ، وعبلمة جزمرر حر  مثالها: اخَش، اغُز، ارِم. ألن مزارعر يجزم بح ف حرف العمة.
 ، ساألمر مشها موشي عمى ح ف الشؾن .

                                                 

 ولحيا اآلخر هؾ ال ي لؼ يترل بر حرف مؽ حروف العمة، وهي: األلف، والؾاو، والياء. .ٚٗ
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اخَش: سعل أمر موشي عمى ح ف حرف العمة، أل ر معترل اآلخرر، مزرارعر يجرزم بحر ف حررف العمرة، تقرؾل:   ٔ)
لؼ يخَش، ؼريخَش مزرارل مجرزوم، وعبلمرة جزمرر: حر ف حررف العمرة، سراألمر يوشرى عمرى حر ف حررف العمرة، 

 حرف العمة.تقؾل: اخَش، سهؾ سعل أمر موشي عمى ح ف 

و  لػ: اغُز، موشي عمى ح ف الؾاو، ألن مزارعر يجزم بح ف الؾاو، تقؾل: لؼ ي ُز، سر)ي ُز  مجزوم بحر ف   ٕ)
 حرف العمة، واغُز، موشي عمى ح ف حرف العمة

و رر لػ: ارم، موشرري عمررى حرر ف اليرراء، ألن مزررارعر يجررزم بحرر ف اليرراء، تقررؾل: لررؼ يرررم، سهررؾ مجررزوم بحرر ف    ٖ)
 ي عمى ح ف الياء.الياء، سر)ارم  موش

 ، إن اترمك بر  ؾن التؾ ضد،  ؾاء  ان معتل اآلخر أم لحيحر.يبشى عمى الفتح عمى اْلصح: الحالة الرابعة
 ، ، اغرزَونَّ ، اخذضرَرؽَّ ، اكتورَرؽَّ  تقؾل: ارمضرَرؽَّ ، اجمَدرؽَّ س رل سعرل مرؽ هر   األسعرال موشري عمرى ال رتا التررالر ،  اضربرَرؽَّ

 بشؾن التؾ ضد.
، ألن السزرارل الستررل بشرؾن التؾ ضرد موشري عمرى فعذل اْلمذر يبشذى عمذى مذا يجذزم بذو مزذارعو(عؽ قاعردة )وه ا خارج 

 ال تا سي محل جزم، وليس مجزوما بال تحة، وأما سعل األمر سهؾ موشي عمى ال تا.

مدذا ، اجمدذؾا ، بيان كيفية إعراب فعل اْلمر في كل مؽ اْلفعال اآلتية ليقذاس عمييذا غيرىذا : )اجمذْس ، اجمْدذَؽ ، اج
 اجمدي ، اخَش، اكتَبؽَّ ، ارِمَيؽَّ (

اجمس: سعل أمر موشي عمى الدكؾن، وساعمر ضسضر مدتتر وجؾبا، تقدير  أ ك، و ل سعل أمر لس رد م  ر، ساعمر   ٔ)
 مدتتر وجؾبا.

ضرسضر متررل  اجمْدَؽ: )اجمْس  سعل أمر موشي عمى الدكؾن الغاهر عمرى األلرا التررالر بشرؾن الشدرؾة، والشرؾن   ٕ)
 موشي عمى ال تا سي محل رسع ساعل.

 اجمدا: سعل أمر موشي عمى ح ف الشؾن، واأللف ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل.  ٖ)

 اجمدؾا: سعل أمر موشي عمى ح ف الشؾن، والؾاو ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل.  ٗ)

 شؾن، والياء ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل.اجمدي: سعل أمر موشي عمى ح ف ال  ٘)

 اخَش، اغُز، ارمِ :  ل مشها سعل أمر موشي عمى ح ف حرف العمة، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا تقدير : أ ك.  ٙ)
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:  ررل مشهسررا سعررل أمررر، موشرري عمررى ال ررتا الغرراهر، عمررى األلررا، الترررالر بشررؾن التؾ ضررد، وا  ٚ) ، ارمررَضؽَّ ل اعررل اكتررَوؽَّ
 ضسضر مدتتر وجؾبا تقدير  أ ك، و ؾن التؾ ضد حرف ال محل لر مؽ اإلعراب.

 :  الفعل السزار ثالثا : إعراب وبشاء 

 الفعل السزار  معرب إال في حالتيؽ وىي إذا اترمت بو نؾن الشدؾة أو نؾن التؾكيد وتؾلح ذلػ :
  :  ال عل السزارل لر حالتانأن  
 أ ر موشي وذلػ سي لؾرتضؽ. والثانية: أي رسع ويشرب ويجزم  بوهي األلل، أ ر معر  اْلولى:
  حؾ : يجمدؽَّ ، يكتوؽَّ  بر  ؾن التؾ ضد، سضوشى عمى ال تاإذا اترمك الرؾرة األولى :   ٔ)
 إال األسعال الخسدة، ستلقى معربة، ولؾ اترمك بها  ؾن التؾ ضد. 

  حؾ : يجمْدَؽ ، يكتْوَؽ . الدكؾن بر  ؾن الشدؾة، يوشى عمى  إذا اترمكالرؾرة الثا ية :   ٕ)
 س ي هاتضؽ الحالتضؽ يوشى. 

  ، ، يكترَوؽَّ سالحالة األولى: )وهي إن اترمك برر  رؾن التؾ ضرد، سري غضرر األسعرال الخسدرة  يوشرى عمرى ال رتا،  حرؾ: يجمَدرؽَّ
، يجمَدْؽ، يكترَوْؽ، يتعمَسْؽ.)سالثبلّرة األولرى اتررمك بهرا  رؾن التؾ ضرد الثقضمرة  والثبلّرة الثا يرة اتررمك  رؾن التؾ ضرد  ،يتعمَسؽَّ

 الخؽي ة .
 وسي الحالة الثا ية: وهي إذا اترمك بر  ؾن الشدؾة سضوشى عمى الدكؾن، تقؾل: يجمْدَؽ، يكتْوَؽ، يتعمْسَؽ. 
 وقد تقدم معشا: إعراب السزارل سي األبؾاب الدابقة، ولش تف هشا بإعراب بعض األمثمة: 
زررارل مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب والجررازم، وعبلمررة رسعررر الزررسة الغرراهرة، يجمررُس زيررٌد، يجمررُس: سعررل م  ٔ)

 : ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة. زيدٌ ) أل ر سعل لحيا اآلخر، ولؼ يترل ب خر  شيء.
:سعررل مزررارل مشرررؾب بمررؽ، وعبلمررة  رررلر  يجمررَس ) :حرررف   رري و رررب وا ررتؿلال. لررؽ) لررؽ يجمررَس زيررٌد.  ٕ) 

 أل ر لحيا اآلخر، ولؼ يترل ب خر  شيء. ال تحة الغاهرة،
: سعرررل مزرررارل مجرررزوم بمرررؼ، وعبلمرررة جزمرررر   يجمْس ) : حرف   ي وجزم وقمب.  لؼ) لؼ يجمْس زيٌد.  ٖ)

 الدكؾن.
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لرؽ يردعَؾ زيرٌد إلرى اللاطرلِ ، لرؽ )،  ي زو زيٌد، يرمي زيٌد العدَو، يخذى زيرٌد ت ) :وأخ  ا مؽ قول إعراب 
لرؼ يردُل زيرٌد إلرى اللاطرلِ ، لرؼ يررِم زيرٌد ألردقاء ، لرؼ يخرَش زيرٌد )،  لؽ يخذرى زيرٌد العردوَ  يرمَي زيٌد ألدقاَء ،

 . العدوَ 
الزيردان يكتلران، الزيردون ) مثال السرفذؾ ::  بثوؾت الشؾن وتشرب وتجزم بح سها وأخ  ا إعراب األسعال الخسدة وقمشا ترسع

لرؼ ت تلرا، لرؼ ت تورؾا، لرؼ . ومثذال السجذزوم: ( لرؽ يكتورؾا، لرؽ ت توري لرؽ يكتلرا،): ومثذال السشرذؾب.  يكتوؾن، أأ ِك ت تورْضؽَ 
 ت توي.

 ولشأخ  اآلن  يؽية إعراب ال عل السزارل السوشي.
: سعررررررررررررررررررررل   يكتَوؽَّ )البلم  واقعة سي جؾاب القدؼ ): زيد ٌ  يكتَوؽَّ قؾلشا :  ت ل)يكتَوؽَّ  مؽ   قؾل سي إعراب:    ٔ) 

، وال اعل: ضرسضر مدرتتر جرؾازا تقردير  هرؾ، أل رر ٛٗر بشؾن التؾ ضد الثقضمة، سي محل رسعمزارل موشي عمى ال تا، الترال
: حرررف ال محررل لررر مررؽ اإلعررراب  جسيررع الحررروف، والجسمررة مررؽ ال عررل وال اعررل سرري محررل رسررع   ررؾن التؾ ضررد)لم ا ررب، و

 خور.
 
.أو قؾل أيزا سي إعراب: زيٌد   ٕ)  لؽ يكتَوؽَّ
الهسررزة حرررف ا ررت هام ال محررل لررر مررؽ  لررؽ:اء وعبلمررة رسعررر الزررسة الغرراهرة سرري آخررر . أموترردأ مرسررؾل باالبتررد:   زيدٌ )

: سعرل مزرارل موشري عمرى ال رتا، التررالر بشرؾن التؾ ضرد الثقضمرة،  يكترَوؽَّ )حرف   ي و ررب وا رتؿلال.  اإلعراب ،)لؽ : 
لرر مرؽ اإلعرراب، والجسمرة مرؽ سي محل  رب، وال اعل: ضرسضر مدرتتر جرؾازا تقردير  هرؾ، و رؾن التؾ ضرد: حررف ال محرل 

 ال عل وال اعل سي محل رسع خور.
: حرررف   رري وجررزم وقمررب.  لررؼ )إعرابررر  رراإلعراب الدرراب  .:   زيد: ) أيزا سي إعراب: زيد لؼ يكتَوؽَّ  و قؾل  ٖ) 

ر : سعل مزارل موشي عمى ال تا، التررالر بشرؾن التؾ ضرد الثقضمرة، سري محرل جرزم، وال اعرل ضرسضر مدرتت  يكتَوؽَّ )
: حرررف ال محررل لررر مررؽ اإلعررراب، والجسمررة مررؽ ال عررل وال اعررل سرري محررل رسررع   ررؾن التؾ ضررد)جررؾازا تقرردير  هررؾ، و

 خور.

                                                 
 وال يقولوف يف ؿبل رفع . عند بعض العلماء كما تقدـ والبعض الآخر يقولوف مبٍت على الفتح ٛٗ
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: سعرل مزرارل  يكترْوؽَ ) : موتردأ مرسرؾل باالبترداء، وعبلمرة رسعرر الزرسة. الشدراءُ : ) و قؾل سي إعراب: الشداء يكتْوؽَ   ٗ)
: ضررسضر مترررل موشرري عمررى ال ررتا سرري   ررؾن الشدررؾة)ل رسررع، وموشرري عمررى الدرركؾن، الترررالر بشررؾن الشدررؾة، سرري محرر

 محل رسع ساعل، والجسمة مؽ ال عل وال اعل سي محل رسع خور السوتدأ.
: حرررف   رري و رررب  لررؽ):   ررس اإلعررراب الدرراب   الشدرراء:)عررراب: الشدرراء لررؽ يزرريْعَؽ أوقرراتهؽو قررؾل أيزررا سرري إ   ٘) 

كؾن، الترررالر بشررؾن الشدررؾة، سرري محررل  رررب، و ررؾن الشدررؾة: ضررسضر : سعررل مزررارل موشرري عمررى الدرر يزرريْعؽَ ) وا ررتؿلال.
: م عرؾل برر  أوقراتَ )مترل موشي عمى ال تا سي محل رسع ساعل، والجسمة مؽ ال عل وال اعل سي محل رسع خور السوتردأ. 

:  هررؽَّ ) مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررة، وهررؾ لرريس جسعررا  مؤ ثررا   ررالسا ، ألن الترراء ألررمية، سس رررد  وقررك، وهررؾ مزرراف.
 ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل جر بالسزاف.

:   يزيْعؽَ ) :حرف   ي وجزم وقمب. لؼ)و  لػ  قؾل سي إعراب: الشداء لؼ يزضرِّْعَؽ أوقاتهؽ، إال أ شا  قؾل:  ٙ) 
 سعل مزارل موشي عمى الدكؾن، الترالر بشؾن الشدؾة، سي محل جزم. وإليػ تمخيص ما  و .

سأمرا قؾلرر )سالساضري )فالسالذي مفتذؾح اآلخذر أبذدًا، واْلمذر مجذزوم أبذدًا( ل لراحب اآلجروميرة: وما تقدم هرؾ معشرى قرؾ 
 م تؾح اآلخر أبدا  سهؾ م هب مؽ م هوضؽ سي قديسضؽ:

: هرؾ مرا شررحتر لرػ أ رر موشري عمرى ال رتا إال إن اتررمك برر ضرسا ر الرسرع الستحر رة سضوشرى عمرى الدركؾن السذى  اْلول
 الجساعة سضوشى عمى الزؼ.وإال إن اترمك بر واو 

: أن ال عل الساضي دا سا  موشي عمى ال تا،  ؾاء اترمك برر ضرسا ر الرسرع الستحر رة أم واو الجساعرة أم السذى  الثاني 
لؼ تترل بر، وشرح ه ا الس هب  يأتي سي  تب أخرى إن شاء ت، وهؾ ما ذهرب إليرر السؤلرف، ول رؽ السر هب 

 األول أ هل.
 :وىؾ إعراب )نرْرُت( الفرق بيؽ السذىبيؽ ولشأخذ مثاال يؾلح

 رررْرُت:  قررؾل سرري إعرابررر عمررى السرر هب األول األ ررهل: سعررل مرراض موشرري عمررى الدرركؾن، الترررالر بالترراء، والترراء:  
 ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل رسع ساعل.

ؾر : اشرت ال السحرل و قؾل سي إعرابر عمى الس هب الثا ي:  ررت سعل ماض موشي عمى سرتا مقردر، مشرع مرؽ عهر 
 .ٓ٘ ؼيسا هؾ  ال مسة الؾاحدة ٜٗبالدكؾن العارض، ل راهة تؾالي أربع متحر ات

                                                 
 الضمة على التاء فيكوف أصلها : نَػَصَرُت لفتحة على النوف والصاد والراء و اؼبتحركات األربعة يف مثالنا : ا ٜٗ
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سإمرا أن يعشري برر مرا ذ ر را ، وهرؾ أ رر موشري أبردا ، أو يحسرل  بلمرر عمرى مر هب : وأما قؾلو )واْلمر مجزوم أبذدًا(، 
 السوشي أبدا أحدؽ، وحاالت بشاء األمر تقدمك.، ول ؽ حسل السجزوم عمى معشى  ، و يأتي إن شاء ت تعالى ال ؾسضضؽ

والسزارل ما  ان سي أولر إحدى الزوا د األربرع التري يجسعهرا قؾلرػ: أ ضرك، وهرؾ مرسرؾل أبردا  حترى يردخل عميرر وأما قؾلر )
  يأتي .  سذرحر  الب أو جازم

سعرب األلل ؼيرر أ رر مرسرؾل يعشي بر أن السزارل ال)وىؾ مرفؾ  أبدًا حتى يدخل عميو ناص  أو جازم( أما قؾلر  
 إلى أن يدخل عمير  الب سضشرب أو جازم ؼيجزم.

يعشري برر: أن السزرارل  وأما قؾلو )والسزار  ما كان فذي أولذو إحذدى الزواوذد اْلربذع التذي يجسعيذا قؾلذػ: أنيذت( 
قؾلرػ: أ ضرك، أو أترضؽ، يجب أن يكؾن مودوءا  بحرف مؽ الحروف اآلتية، وهي: الهسزة، والشرؾن، واليراء، والتراء، ويجسعهرا 

 وه   األحرف زا دة سي أول السزارل، وال ت ؾن ألمية سي أولر أبدا ، بخبلف الساضي.
سقد ت ؾن سي الساضي زا ردة أو ألرمية، مثرال  ؾ هرا زا ردة سري الساضري: أكررم، ومثرال  ؾ هرا ألرمية سري الساضري:  
 بخبلف السزارل، سهي زا دة ؼير أبدا، مثل: أجمس،  جمس.     ع.

 ول ل حرف مؽ الحروف السدساة بحروف السزارعة معشى تدتخدم لر، وإليػ بيان ذلػ: 
 الياء )ي( التاء )ت( الشؾن )ن( اليسزة )أ(

الهسررزة ترردل عمررى 
الرررررررررررررررررررررررررررررررت مؼ وأن 

 الست مؼ واحد.

 الشؾن تدل عمى الت مؼ 
أ/ وأن الرررررررت مؼ سررررررررد يعغرررررررؼ 

   در
ب/ أو أ رررر سررررد واحرررد معرررر 

 غضر .

 التررراء تدرررتخدم لمخظررراب
مظمقرررا ، أي:  رررؾاء  ررران 
مرررر  را  أم مؤ ثررررا ، م ررررردا  

 أم مثشى أم جسعا .

وتدررررررررتخدم الترررررررراء 
لمتحرررررررررررردث عررررررررررررؽ 
الس ردة ال ا لرة أو 
مثشاهرررررررا، و ررررررر لػ 
سررري جسعهرررا عمرررى 

 غضر األسرا.

اليررراء تدرررتخدم لم ا رررب   ٔ)
السرررررر  ر مظمقررررررا ، أي: 
م ررررررررررردا  أو مثشررررررررررى أو 

 جسعا .
واليررراء تدرررتخدم لجسرررع   ٕ)

ال ا لرررررررررررررررررررررات سررررررررررررررررررررري 
 .األسرا

 تقؾل: زيد يجمُس.ىشذذذذذذذذذذذذُد تذذذذذذذذذذذذتقُؽ نقؾل: أنَت تتقُؽ عسمذػ   حؽ   رُم الزضؾف.مثررررررررررررررل: أقررررررررررررررؾُم، 
                                                                                                                                                                             

عل  عل كالشيء الواحد وكذلك الضمَت اؼبتصل مع الفوؼبا كاف الفاعل مع الف العرب تكره توارل أربع متحركات يف الكلمة الواحدة كما يقولوف ٓ٘
فإذا اتصل بو ضمَت مرفوع متحرؾ، كالشيء الواحد نزلوا ما ىو كالكلمة الواحدة مثل نصرت منزلة الكلمة الواحدة يف كراىة توارل أربع متحركات قاؿ الرضي : 

َت اؼبتصل ىو كاعبزء فبا قبلو، كما مر يف سكن آخره، كراىة تواذل أربع حركات فيما ىو كالكلمة الواحدة، وإمنا كاف الضمَت اؼبرفوع اؼبتصل كجزء الكلمة ألف الضم
 ابب اؼبضمرات، وال سيما إذا كاف فاعال، وىم ال جيمعوف يف كلمة واحدة بُت أربع حركات على الوالء 



 

ٖٔ9 

  حؽ  عود ت مرُشِرزَل القرآن. أجمُس، أكتُب.
 حررررؽ  ررررؤمؽ أّن لا  لررررمى 
ت عميررررررررررررر و ررررررررررررمؼ خرررررررررررراتؼ 

 الشوضضؽ.

 يا زيُد.
أنذذذِت تتقشذذذيؽ عسمذذذِػ يذذذا 

 ىشُد.
أنتسا تتقشان عسمكسذا يذا 

 زيدان أو يا ىشدان.
أنذذتؼ تتقشذذؾن عسمكذذؼ يذذا 

 ون.زيد
انذذذتؽ ُتذذذْتِقؽَّ عسمكذذذؽَّ يذذذا 

 ىشدات.

 عسميا.
 اليشدان تتقشان.

 ، واليشذذذدات تذذذتقؽَّ
عمذذذذذذذذذذذى غيذذذذذذذذذذذر 
اْلفرذذذذذذح، وأمذذذذذذا 
فذذذذذذذذي اْلفرذذذذذذذذح 
فشقذذذؾل: اليشذذذدات 
، كسذذذا قذذذال  يذذذتقؽَّ
تعذذالى اوالؾالذذداُت 

 يرلْعَؽ .

 والزيدان يجمدان.
 والزيدون يجمدؾن.

.  الهشدات يتقؽَّ عسمهؽَّ

يرررررد يقرررررؾل عرررررؽ سز 
  درررر: أ رررا أقرررؾم، 

 أ ا أكتب.

 الهشدات يجمْدَؽ.   
وهررررررؾ أسرررررررا مررررررؽ قؾلررررررػ: 

 الهشدات تجمدؽ

وهشررررد تقررررؾل عررررؽ 
  دررها: أ ررا أقررؾم، 

 أ ا أكتب.

    

، ول ررل حرررف مشهررا معشررى وبهرر ا   ررؾن بحسررد ت تعررالى قررد عرسشررا الزوا ررد األربعررة، وعرسشررا أ هررا ت ررؾن زا رردة دا سررا   
سري ذلرػ خربلف واأللرا أ هرا مرؽ عبلمرة  ىل حرو  السزذارعة مذؽ علمذات السزذار ؟ ى عمضشا : ل ؽ يلق يدتخدم لر
وأدت السعشى السؾضؾعة لر  سا  و . قال الدرضؾطي رحسرر   ٕبذرط أن ت ؾن زا دة   ٔ بذرطضؽ مجتسعضؽ :  السزارل
ز بهرا ضرالهسرزة والشرؾن والتراء واليراء. والتسض الثالث السزارل ويسضز  استتاحر بأحد األحررف األربعرة: :  هسع الهؾامع)ت سي 

 )أي  ؾف وأخؾاتها  أحدؽ مؽ التسضضز بر) ؾف  وأخؾاتها لمزوم تمػ )أي أحرف السزارعة  وعدم لزوم ه  
 كيف نذتق اْلفعال : 

ّررؼ  أخرر  ال عررل الساضرري ال عررل السزررارل ّررؼ  أخرر  مررؽ  ألررل السذررتقات السررردر، ومررؽ السررردر  أخرر  ال عررل الساضرري،
 زارل سعل األمر وإليػ ت رضل ذلػ : الس

 القاعدة في أخذ السزار  مؽ السالي.
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 :ٔ٘ ال ي يوضؽ  يؽية اشتقاق السزارل تؾضيا وإليػ ه ا ال 
 قال: يؤخ  السزارل مؽ الساضي بزيادة حرف مؽ أحرف السزارعة سي أولر، وهي )أ ضك . 

أل، عرد دخرؾل حررف السزرارعة، ستقرؾل سري )َ رأل  َيْدرإن  ران الساضري عمرى ّبلّرة أحررف: يدركؽ أولرر ب: الحالة اْلولى
 وتقؾل سي )أخ   َيْأخ ، وتقؾل سي )كَرُرم  َيْ ُرم، وتقؾل سي )عمؼ  َيْعمؼ، وتقؾل سي )حرََسل  َيْحسِرل.

 وأما الحرف الثا ي سهؾ إما مزسؾم أو م تؾح أو مكدؾر، وه ا يعمؼ مؽ  تب قؾاميس الم ة. 
 اضي عمى أربعة أحرف سراعدا : إن  ان الس: الحالة الثانية

تح ف، ويكدر ما قول آخر ، ستقرؾل سري )أكرَرَرم  ُي رِرم، وتقرؾل سري )ا ظمر   يشظِمر ،  فإن كان في أولو ىسزة زاودة:  ٔ)
 وتقؾل سي )ا ت  ر  يدت ِ ر.

 ؼيبلحل أن الهسزة قد ح سك مؽ قؾلػ أكرم وا ظم  وا ت  ر. 
 .لُ قابَ   يتَ لَ ، وتقؾل سي )تقابَ ؼُ مَّ   يت َ ؼَ مَّ مى حالر ببل ت ضضر، ستقؾل سي )َت َ : يو  عوإن كان في أولو تاء زاودة  ٕ)
ؼ، وتقؾل سي )بايع  ُيلاِيع.وإن لؼ يكؽ في أولو ىسزة وال تاء زاودتان  ٖ)  : يكدر ما قول آخر ، ستقؾل سي )عغَّؼ  ُيعغِّ

 : حركة حر  السزارعة
 ى أربعة أحرف ؛ ؼيزؼ.حرف السزارعة م تؾح، إال إذا  ان ماضير عم 
 مثال حرف السزارعة الس تؾح: َيعمؼ وَتجتهد وَتدت  ر، ماضضها: عمؼ واجتهد وا ت  ر. 
 ماضضها: أكرم وعغرَّؼ. ؼ،ُ غِّ وُيعَ  مُ رِ مثال حرف السزارعة السزسؾم، ألن ماضير عمى أربعة أحرف: ُي ْ  

 تدريب عمى ما  و 
 زل، ا ت هؼ، عمؼ، أحدؽ، أكل، تقدم، ا تهدى، هاجر.اشت  السزارل مؽ الساضي: تزلزل، اجتسع، زل 
 اإلجابة :  

 البيان السزار  السالي

 تزلزل أكثر مؽ ّبلّة أحرف، سي أولر تاء، سمؼ يت ضر. َيتزلزل تزلزل
 وحرف السزارعة م تؾح، ألن ماضير ليس أربعة أحرف.

 ح ف، ويكدر ما قول اآلخر.اجتسع أكثر مؽ ّبلّة أحرف، سي أولر هسزة زا دة، ت َيجتِسع اجتسع

                                                 
 ىذا اؼببحث من جامع الدروس العربية والدروس العربية كالمها للغالييٍت .  ٔ٘



 

ٔٗٔ 

 وحرف السزارعة م تؾح، ألن ماضير ليس أربعة أحرف.

 زلزل أربعة أحرف، وليس سي أولر هسزة وال تاء، ؼيكدر ما قول اآلخر سق . ُيزلِزل زلزل
 وحرف السزارعة مزسؾم، ألن ماضير عمى أربعة أحرف.

 ة زا دة، تح ف، ويكدر ما قول اآلخر.ا ت هؼ أكثر مؽ ّبلّة أحرف، سي أولر هسز  َيدت ِهؼ ا ت هؼ
 وحرف السزارعة م تؾح، ألن ماضير ليس رباعيا.

 عمؼ أكثر مؽ ّبلّة أحرف، وليس سي أولر هسزة وال تاء، ؼيكدر ما قول اآلخر. ُيعمِّؼ عمَّؼ
 وحرف السزارعة مزسؾم، ألن ماضير رباعي.

 و  لػ: ه ب، يه ب.

 ، وأولر هسزة زا دة، تح ف ويكدر ما قول اآلخر.أحدؽ أكثر مؽ ّبلّة أحرف ُيحِدؽ أحدؽ
 وحرف السزارعة، مزسؾم، ألن ماضير رباعي.

 أكل ماضير عمى ّبلّة أحرف، ؼيدكؽ أولر. َيْأكل أكل
 وحرف السزارعة م تؾح، ألن ماضير ليس أربعة أحرف.

 و  لػ رغب َيْرغب، و رم َيْ رم، ولدق َيْردق.

م م تقدَّ  بلّة أحرف، وأولر تاء، سضلقى عمى حالر.تقدم أكثر مؽ ّ َيتقدَّ
 وحرف السزارعة م تؾح، ألن ماضير ليس أربعة أحرف.

ا تهدى أكثر مؽ ّبلّة أحرف، وسي أولر هسزة زا دة، ستح ف الهسزة الزا دة، ويكدرر  َيدتهدي ا تهدى
 ما قول اآلخر.

 وحرف السزارعة م تؾح.
هردى يهردي، إال أ رر سري أهردى و  لػ يقرال سري: ا  درر يش درر، ا رتحمى يدرتحمي، أ 

 يهدي، حرف السزارعة ؼير م تؾح، ألن ماضير ليس أربعة أحرف.

هرراجر أكثررر مررؽ ّبلّررة أحرررف، ولرريس سرري أولررر ترراء وال هسررزة، ؼيكدررر مررا قوررل اآلخررر  ُيهاِجر هاجر
 سق .

 وحرف السزارعة مزسؾم، ألن ماضير أربعة أحرف.
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 السبحأ الثاني 
 نؾاص  الفعل السزار 

 ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:قال 
 )فالشؾاص  عذرة، وىي: أْن، ولؽ، وإذْن، وكي، والم كي، والم الجحؾد، وحتى، والجؾاب بالفاء والؾاو، وأو. 

والجؾازم ثسانية عذرة: وىي: لؼ، ولسذّا، وألؼ، وألسذّا، والم اْلمر والدعاء، وال في الشيي والدعاء، وإْن، وما، وميسا، 
، و   متى، وأيؽ، وأيان، وأنى، وحيثسا، وكيفسا، وإذا في الذعر خاصة(.وإذما، وأيّّ

 الذرح
 بذرح الشؾالب.  شودأى يدخل عمير  الب أو جازم، و أخ  ا مؽ قول أن ال عل السزارل يلقى مرسؾعا  حت 
: ال عرل السزرارل يشررب بعرد هر   األدوات التري ذ رهرا السررشف، وهريوهرؾ أن وقول أن  ودأ  شلر عمى أمر مهؼ:  

 ، إلى آخرها، ل ؽ ما الشالب لمسزارل؟أْن، ولؽْ 

 ال ؾسضضؽ، وهؾ أ هل.جسهؾر أهؾ ه   األدوات   دها،  سا هؾ م هب   ٔ)

قدرسضؽ أدوات تشررب بش درها، وأدوات تشررب برأْن مزرسرة وجؾبرا  أو جرؾازا ، وهر ا  أم أّن الشالب لمسزارل يشقدؼ   ٕ)
 هؾ م هب اللرريضؽ.

ال ررؾسضضؽ لدررهؾلتر، حتررى  تعرررف عمررى مؾاضررع  رررب السزررارل، ّررؼ سرري جسهررؾر مرر هب و ررشأخ  سرري هرر ا ال ترراب  
 ال تب األخرى إن شاء ت تعالى  أخ  م هب اللرريضؽ.

 نؾاص  السزار 
 

 

 ه ا جدول  وضؽ ؼير حالل الشؾالب مع أمثمتها. 
 أمثمو الشاص 

 أنْ وأخراف برر  تر هوؾا أنْ لي خظضئتي{، } ي  رَ  أنْ }أطسع  أتعمَؼ، أنْ  أحب أنْ 
 {.يجعمؾ  أنْ ال  ب{، }وأجسعؾا  يأكمرَر

 الور{ تشالؾا لؽْ عمير{، } ورَح  لؽْ بربشا{، }  ذركَ  لؽْ }و  لؽ
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 ، جؾابا  لسؽ قال:  أ اعد ال قراء.تدعدَ  إذن إذنْ 
 ، جؾابا  لسؽ قال:  أجتهُد.تشجاَ  إذن
 عسمػ ضياعا ، جؾابا  لسؽ قال:  أسعُل الخضر. ي هبَ ال  إذن

لَ   يرُت  اس كي  ُدولرَة{ يكؾنَ ال  }كي{، تأ ؾاال   يالعمؼ، }ل أحَررِّ

 شرالَ تللمشراس{، قرِؼ المضرل  ورضؽَ تلالعمؼ، }وأ زلشا إليرػ الر  ر  حَررلَ أل اسرت  الم التعمضل
 رضا ت تعالى.

 َر ضرلوأ رك سرضهؼ{، }مرا  ران ت  ع برَهررؼيل، }ما  ان ت ك بَ يلما  ان زيد  الم الجحؾد
 شضؽ عمى ما أ تؼ عمير{.السؤم

 لهؼ{.   رَ يل، }لؼ يكؽ ت  بَ  لتلؼ ت ؽ هشد 

، }لررؽ تشررالؾا أتعمررؼَ  حتررىت بررال رج، جئررك  يررأتيَ  حتررىالررور عمررى الذرردة  حتى
 إلضشا مؾ ى{ حتى يرجعَ {، }لؽ  ورَح عمير عاك ضؽ تش قؾا حتىالور 

الررر  رى{،   َعررررتشسيررر  ر  األمرررل، }ومرررا يررردريػ لعمرررر يز رررى أوومرررَغ تساجتهررد  ساء الدووية
}وأ  قرررؾا مسرررا رزقشررراكؼ مرررؽ قورررل أن يرررأتَي أحرررد ؼ السرررؾت ؼيقرررؾَل ربررري لرررؾال 

قَ أخرتشرري إلررى أجررل قريررب  لررؾ أن لشررا  رررة حَج، أسرر{، لضررك لرري مرراال سألرردَّ
عمرريكؼ  حررلَّ يؼلشررا{، }وال تظ ررؾا ؼيررر   عؾاذررؼي، }هررل لشررا مررؽ شرر عاء  ررؾنَ شس

 غزوي{.

 عشر.عرَض تو الموؽ، ال تأمر بالخضر  بَ ذر تو ال تأكل الدسػ  واو السعية
 مثمر. أتيَ تو ال تشر عؽ خم  

أو، بسعشررررررى إال أو 
حتى، وحتى ت رؾن 
 لم اية أو لمتعمضل.

تومَغ أو  )لم اية  الور
ال رج، أي: الرور إلرى 

 أن تومغ ال رج.
يجرررررررررريَء  أوأل تغررررررررررَرنَّ 

زيٌد، أي: أل تغَرنَّ إلى 
 أن يجيَء زيد.

 )لمتعمضررل  ألرضضررَرؽَّ ت
ي  رررررررررررَر لررررررررررري، أي:  أو

ألرضضَرؽَّ ت  ري ي  رر 
 لي.

)بسعشررى إال  أكرررم زيرردا  
يكدررررررَل، أي: أكرررررررم  أو

 زيدا  إال أن يكدل.
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 ٕ٘"أن": حرف مردرية و رب وا تؿلال.  ٔ) 

أ ها تجعل ال عل ال ي بعدها سي تأويل مردر، سرإن قمرك: أحرب أن أتعمرَؼ،  ران التقردير:  ومعشى )حر  مردرية( 
: و رر لػ }أطسررع أن ي  ررَر لرري{ التقرردير: أطسررع سرري ال  ررران، وسرري آيررة }أخرراف أن يأكمررر الرر  ب{ أقذذؾلؼ، أحررب الررتعم

التقدير: أخاف أكَل ال  ب لر، وسي آية }إ ي ليحز شي أن ت هوؾا{ التقدير: إ ي ليحز شري ذهابررُ ؼ بر.وهكر ا يقرال سري 
، و قؾل ِِ شرررا:  ررراسرت  ررري أحررررَل العمرررؼ، التقررردير:  ررراسرت "كررري"،  قؾلشرررا: جئرررك ل ررري أتعمرررَؼ، التقررردير: جئرررك لمرررتعمِؼ

 لتحرضِل العمؼ، وقس عمى ذلػ.

 أ ها تشرب ال عل السزارل. ومعشى )حر  نر ( 

أن ال عل بعدها ال يكؾن إال مدرتؿلبل ، و ر لػ جسيرع الشؾالرب، ال يكرؾن ال عرل بعردها إال  ومعشى )حر  استقبال( 
 مدتؿلبل .

 ا تؿلال، وتقدم شرح ذلػ.وأما "لؽ"، سهي حرف   ي و رب و   ٕ)

 ومعشى )حرف جؾاب  أ ها ال تقع إال سي جؾاب  بلم  اب .وأما "إذن"، سهي حرف جؾاب و رب وا تؿلال.  ٖ)

 وأما "كي"، سهي حرف مردرية و رب وا تؿلال.  ٗ)

قمررك:   ررسضك الم  رري، أل ررػ إن وضررعك مكا هررا  رري،  رران السعشررى لررحيحا ، سمررؾ "الم  رري"، وتدررسى الم التعمضررل.  ٘)
والم التعمضرررل هررري الررربلم الداخمرررة عمرررى السزرررارل وسا ررردتها: بيررران أن مرررا  جئك ألتعمَؼ، سهي بسعشى: جئك  ي أتعمؼَ 

 بعدها عمة لسا قومها.

 وأما "الم الجحؾد"، سهي البلم الؾاقعة بعد )ما  ان  و )لؼ يكؽ ، الداخمة عمى السزارل، ومعشى الجحؾد هؾ الش ري  ٙ)
 الى }لؼ يكؽ ت لي  ر لهؼ{ وقؾلر تعالى }وما  ان ت ليع بهؼ{.،  حؾ: قؾل ت تعٖ٘

وأما "ساء الدووية"، سهي التي ت ضد أن ما قومها  وب لسا بعردها، سرإن قمرك: اجتهرد سترشجَا، ساالجتهراد  روب لمشجراح،   ٚ)
 وا غر إلى أمثمتها.
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ال تأمر بالخضر وتعرَض عشر، سالسعشى: ال ترأمر برر  وأما "واو السعية"، سهي الؾاو التي ت ضد معشى )مع ، سإذا قمك:  ٛ)
 مع إعراضػ عشر، و  لػ بؿية األمثمة.

 وأما "حتى"، سهي حرف يشرب السزارل بعد ،  حؾ: }لؽ تشالؾا الور حتى تش قؾا{، و حؾ: جئك حتى أتعمَؼ.  ٜ)

عمضررل  أو )إال ، سررإن قمشررا: الررور أو يشرررب بعررد  السزررارل، إال إن  رران بسعشررى )إلررى  أو )الم الت سرربل  وأمررا "أو"،  ٓٔ)
تومَغ ال ررج، سرإن )أو  بسعشرى )إلرى أن ، وإن قمشرا: ألرضرضؽَّ ت أو ي  رَر لري، سرإن السعشرى: لي  رر لري، ست رؾن )أو  

 بسعشى )الم التعمضل ، وإن قمشا: أكرَم زيٌد أو يكدَل، سإن )أو  ت ؾن بسعشى )إال أن .
ء بعرد هر   األدوات  ران مشررؾبا ، وأمرا إن لرؼ يدرو  بشالرب أو بجرازم ؼيكرؾن الحالل: أّن ال عل السزارل إن جا 
 مرسؾعا .

 ٗ٘: تدري  
 أعرب ما تحتر خ : 

 بر قهرا  واضظرارا . أن ترضىما ال بد مشر مختارا  أسزُل مؽ  أن تقولَ   ٔ)

 بعد .أبا  سي قور  سميرل إخؾان أبير مؽ  أن يرلَ لدي  أبيػ، ومؽ أحب  أن ترلَ مؽ الور   ٕ)

 العمؼ. ل ي تحرمؾا الزمؾا مجالس العمؼ ٗ)      مسا تحوؾن{. حتى تش قؾاالور  لؽ تشالؾا}  ٖ)

 عشها مخمرا  شاكرا ، جؾابا  لسؽ قال:  أتجاوز عؽ ه ؾتػ. إذن أعت رَ  ٙ)  مثمر. و تأتيَ ال تشر عؽ خم    ٘) 

 لي أبي{. حتى يأذنَ ض األر  سمؽ أبرحَ }  ٛ)              .سُتْ َرُمؾاهل أحدشتؼ   ٚ) 

   العمؼ. حتى تحرمؾاالزمؾا العمساء   ٜ)

 جؾاب التدري 

 : )أن تقورررل  أن: حررررف مرررردرية و ررررب وا رررتؿلال، وهرررؾ  الرررب بات ررراق اللررررريضؽ وال رررؾسضضؽ، تقورررَل: سعرررل ٔجرررؾاب )
 الغاهرة سي آخر  .  مشرؾب بأْن، وعبلمة  رلر ال تحة مزارل
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وا ررتؿلال، ترضررى: سعررل مزررارل مشرررؾب بررأن، وعبلمررة  رررلر ال تحررة  )أن ترضررى  أْن: حرررف مررردرية و رررب 
 السقدرة عمى األلف، مشع مؽ عهؾرها التع ر.

 )أن ترَل  و )أن يرَل . ب : مثل إعراب )أن تقوَل  يعر ٕجؾاب )

 : )لرررؽ تشرررالؾا  لرررؽ: حررررف   ررري و ررررب وا رررتؿلال، موشررري عمرررى الدررركؾن، تشرررالؾا: سعرررل مزرررارل مشررررؾب بمرررؽ، ٖجرررؾاب )
مررة  رررلر حرر ف الشررؾن أل ررر مررؽ األسعررال الخسدررة، والررؾاو: ضررسضر مترررل موشرري عمررى الدرركؾن سرري محررل رسررع وعبل
 ساعل.

،  سرررا قرررال ابرررؽ عاشرررؾر سررري التحريرررر والتشرررؾير، تش قرررؾا: سعرررل مزرررارل هشرررا )حترررى تش قرررؾا  حترررى: حررررف ي ضرررد ال ايرررة 
لسزررسرة بعررد حتررى، وعبلمررة  رررلر ا  أنْ ر)مشرررؾب بحتررى عشررد ال ررؾسضضؽ، وأمررا عشررد اللرررريضؽ ؼيقؾلررؾن مشرررؾب برر

 ح ف الشؾن أل ر مؽ األسعال الخسدة، والؾاو: ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل.

 : )ل ي تحرمؾا  البلم: حرف جر،  ي: حرف مردرية و رب، موشي عمى الدركؾن، تحررمؾا: سعرل مزرارل ٗجؾاب )
الخسدة، والسردر السرؤول مرؽ )كري ومرا بعردها  سري  مشرؾب بكي، وعبلمة  رلر ح ف الشؾن، أل ر مؽ األسعال

 محل جر بالبلم، والتقدير:  ي تحرضِل العمؼِ ، أي: لتحرضِل العمؼِ .

 : )وتررأتَي مثمررر  الررؾاو: لمسعيررة، وهررؾ حرررف موشرري عمررى ال ررتا، تررأتي: سعررل مزررارل مشرررؾب بررؾاو السعيررة عشررد ٘جررؾاب )
 ْن السزسرة بعد الؾاو، وال اعل ضسضر مدتتر تقدير : أ ك.ال ؾسضضؽ، وأما عشد اللرريضؽ ؼيقؾلؾن: مشرؾب بأ

 : )إذن أعتررر َر  إذن: حررررف جررؾاب و ررررب وا رررتؿلال، أعترر َر: سعرررل مزرررارل مشرررؾب برررإذْن، وعبلمرررة  ررررلر ٙجررؾاب )
 ال تحة، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا ، تقدير : أ ا.

تا، ت رَم: سعل مزارل مشرؾب، وعبلمة  ررلر حر ف  : )ست رَم  ال اء: ساء الدووية، وهؾ حرف موشي عمى ال ٚجؾاب )
الشررؾن، والررؾاو: ضررسضر مترررل موشرري عمررى الدرركؾن، سرري محررل رسررع ساعررل، والشالررب لررر عشررد ال ررؾسضضؽ: ال رراء، وأمررا 

 عشد اللرريضؽ سأْن السزسرة بعد ال اء.

يرسررع سرراعبل  وال يأخرر    : )لررؽ أبرررح األرض  لررؽ: حرررف   رري و رررب وا ررتؿلال، أبرررَح: سعررل مزررارل تررام، )أي:ٛجررؾاب )
ا س ا وخورا ، سهؾ: ليس  اقرا ،  سا  يأتي سي براب  ران وأخؾاتهرا  مشررؾب بمرْؽ، وعبلمرة  ررلر ال تحرة، وال اعرل 

 ضسضر مدتتر وجؾبا  تقدير : أ ا، واألرَض: م عؾل بر، ألنَّ )أبرح  تامةٌ .
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ضؽ سهررؾ حرررف غايررة وجررر، يررأذَن: سعررل )حتررى يررأذَن  حتررى: حرررف غايررة و رررب عشررد ال ررؾسضضؽ، وأمررا عشررد اللرررري 
مزررارل مشرررؾب بحتررى عشررد ال ررؾسضضؽ، وعبلمررة  رررلر ال تحررة، وأمررا عشررد اللرررريضؽ، سهررؾ مشرررؾب بررأْن السزررسرة 

 بعد حتى، والسردر السؤول مؽ )أْن وال عل  سي محل جر بحتى.

ررريضؽ سهرؾ حررف تعمضرل وجرر،  : )حتى تحرمؾا العمؼ  حتى: حرف تعمضل و رب عشد ال ؾسضضؽ، وأما عشد اللٜجؾاب )
تحرررمؾا: سعررل مزررارل مشرررؾب بحتررى عشررد ال ررؾسضضؽ، وعبلمررة  رررلر حرر ف الشررؾن، والررؾاو: ضررسضر مترررل موشرري 

 عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل.
 وأما عشد اللرريضؽ سهؾ مشرؾب بأْن السزسرة بعد حتى الجارة. 
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 السبحأ الثالأ 
 جؾازم الفعل السزار 

  تعالى:قال ابؽ آجروم رحسر ت
َعاِء ، َو ) ال (   َعاِء ، وِإْن )) َواْلَجَؾاِزُم َثَساِنَيَة َعَذَر ، َوِىَي :َلْؼ ، َوَلسَّا ، و ألْؼ ، وألسَّا ، َوالُم اَْلْمِر َوالدُّ ِفي الشَّْيِي َوالدُّ

ْعِر خاصة (( .، َوَما ، َوَمْؽ ، َوَمْيَسا ، َوِإذَما ، وأي ، َوَمَتى ، َوَأيَّاَن ، وَأْيَؽ ، َوأَ   نَّى ، َوَحْيُثَسا ، َوَكْيَفَسا ، َوِإذًا ِفي الذَّ

 الذرح
 أقؾل مدتعضشا با(هل عز وجل: الجؾازم، أي: التي تجزم ال عل السزارل، تشقدؼ إلى قدسضؽ: 

 مشها ما يجزم سعبل  مزارعا  واحدا .  ٔ)
 ومشها ما يجزم سعمضؽ.  ٕ)

: حرررف   رري وجررزم وقمررب، تجررزم سعرربل مزررارعا  واحرردا ،  لررؼ)لررؼ يغمررْؼ زيرردٌ ، مثررال مررا يجررزم سعرربل  مزررارعا  واحرردا : 
 : ساعل مرسؾل. زيدٌ ): سعل مزارل مجزوم بمؼ، وعبلمة جزمر الدكؾن،  يغمؼْ )

: حررف جرزم يجرزم سعمرضؽ، األول يدرسى سعرل الذررط، والثرا ي: يدرسى  إنْ )ومثال ما يجزم سعمرضؽ: إن ت درْل تشردْم،  
: سعررل مزررارل مجررزوم بررإْن، وهررؾ سعررل الذرررط، وعبلمررة جزمررر الدرركؾن، وال اعررل ضررسضر مدررتتر  ت دررلْ )جررؾاب الذرررط، 

: سعل مزارل مجزوم بإْن، وهؾ جؾاب الذرط، وعبلمة جزمر الدكؾن، وال اعل ضرسضر مدرتتر  تشدمْ )وجؾبا  تقدير : أ ك، 
 وجؾبا تقدير : أ ك.

  
 
 
 
 

 وإليػ ذ ر أدوات الشؾعضؽ:
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 األدوات التي تجزم سعمضؽ.  واحدا  األدوات التي تجزم سعبل  
 وتشقدؼ إلى قدسضؽ: حروف وأ ساء

   لؼ.ٔ)
   لسا.ٕ)
   )ال  سي الشهي والدعاء وتدسى ال الظموية.ٖ)
   الم األمر والدعاء، وتدسى البلم الظموية.ٗ)

 .أحرف  وه   األدوات األربع  مها حروف 

 الحروف -ٔ
   إْن، بات اقٔ)
  إذمرررررا، عمرررررى ٕ)

 األلا.

  ساءاأل -ٕ
 / مَرْؽ. ٔ
 / ما. ٕ
 / مهسا. ٖ
ٗ .  / أيّّ
 / متى. ٘
 / أيرَّاَن. ٙ
 / أيَؽ. ٚ
 / حضثرُسا. ٛ
 / أ رَّى. ٜ

 /  ي سا، عشد ال ؾسضضؽ. ٓٔ
 / إذا، وسضها قؾالن: ٔٔ

 القؾل األول: أن جزمها خاص بالذعر.
القررؾل الثررا ي: أ هررا تجررزم سرري الذررعر  ثضرررا ، 

 وتجزم سي الشثر قميبل .

 ألدوات التي تجزم سعبل  واحدا .شرح ا 
 : لؼ.الحر  اْلول

: }لررؼ يمررْد{، يمرررْد: سعررل مزررارل مجرررزوم بمررؼ، وعبلمرررة  مثالها،  وجزم وقمب، وقد تقدم شرح معشاها : حرف   ي ولؼ
 جزمر الدكؾن.

 : لسرَّا.الحر  الثاني
مثالها: }لسررَّا ير وقؾا عر اِب{ ير وقؾا:  ،    و)لؼ  سروق،  تعرسها سي مؾضعها: حرف   ي وجزم وقمب، وبضؽ )لسا لسرَّا

الخسدرة، والرؾاو: ضرسضر متررل موشري  سعل مزارل مجزوم بمسرَّا، وعبلمرة جزمرر حر ف الشرؾن، أل رر مرؽ األسعرال
عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل، ع اِب: م عؾل بر مشرؾب، وعبلمة  رلر: ال تحة السقدرة عمى ما قورل اليراء 
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 ابي، مشع مؽ عهؾر ال تحة اشت ال السحل بحر ة السشا رلة، وهرؾ مزراف، واليراء السح وسة تخؽي ا ، واأللل: ع
 مزاف إلير )أي: ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن، سي محل جر بالسزاف .

 : ال الظموية.الحر  الثالأ
ويذرسل  وقؾلشا: ال الظموية، أحدؽ مؽ قؾلشا: ال لمشهي والدعاء، أل ر يذسل الشهي ال ي يكرؾن مرؽ األعمرى لؤل ر ل، 

  ،  يذسل االلتساس ال ي يكؾن لمسداوي الدعاء ال ي يكؾن مؽ األ  ل لؤلعمى، و 
: سعرل مزرارل  تقربرؾا)أو ال الظموية، حرف موشي عمرى الدركؾن،  وجزم  : حرف  هي ال)}وال تقربؾا الز ى{  مثال الشيي:

ي عمرى الدركؾن سري محرل رسرع ساعرل، وعبلمة جزمر ح ف الشؾن، والؾاو ضرسضر متررل موشر )الجازمة مجزوم ببل الظموية
 : م عؾل بر وعبلمة  رلر ال تحة السقدرة، مشع مؽ عهؾرها التع ر. الز ى)

: سعررل مزررارل مجررزوم برربل،  تؤاخرر ْ )}ال تؤاخررْ  ا{ ال الدعا يررة أو ال الظمويررة: حرررف موشرري عمررى الدرركؾن، ومثذذال الذذدعاء: 
: ضررسضر مترررل موشرري عمررى الدرركؾن، سرري محررل   ررا) : أ ررك وعبلمررة جزمررر الدرركؾن، وال اعررل ضررسضر مدررتتر وجؾبررا  تقرردير 

  رب م عؾل بر.
 قؾلػ لرديقػ: ال ت دْل، ال االلتسا ية أو ال الظموية: حرف موشي عمى الدكؾن، ومثال االلتساس:

 : سعل مزارل مجزوم ببل، وعبلمة جزمر الدكؾن، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا تقدير : أ ك. ت دل) 
 و)ال( الشارية. ]الشاهية[ ،بيؽ )ال( الظمبيةويج  أن نفرق ىشا: 

 ال الشارية ال الظمبية

  ال الظمويررة هرري الترري يظمررب بهررا ال ررف عررؽ ٔ)
 شيء وعؽ سعمر.

 بخبلف ال الشاؼية، سهي لش ي الحدث.

  ال الظمويررررررررررررة تخررررررررررررتص بالرررررررررررردخؾل عمررررررررررررى ٕ)
 السزارل.

بخررررررربلف ال الشاؼيرررررررة، ستررررررردخل عمرررررررى األ رررررررساء 
 ية.واألسعال السزارعة والساض

بخرربلف ال الشاؼيررة، سرربل تعسررل سرري ال عررل شررضئا ،    ال الظموية تجزم السزارل.ٖ)
 وإن  ا ك قد تعسل سي األ ساء.

مثل: }يا بشيَّ ال تذرْك برا(هل{، }واعتررسؾا بحورل 
 ت جسيعا وال ت رقؾا{.

 مثل: زيد ال يداعُد الغمسةَ .

 )الم األمر . : الم الظمبالحر  الرابع
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 ال ي يظمب بر عسل شيء وسعمر.وهؾ الحرف  
 .٘٘سإن  ان الظمب مسؽ هؾ أعمى درجة إلى مؽ هؾ أقل،  سضك: الم األمر  ٔ)
 وإن  ان الظمب مسؽ هؾ أد ى درجة إلى مؽ هؾ أعمى،  سضك: الم الدعاء.  ٕ)
 وإن  ان الظمب مؽ شخص إلى مؽ يداوير،  سضك: الم االلتساس.  ٖ)

 تذسل األ ؾال الثبلّة.لالظمب، سي ه   البلم: الم واألحدؽ أن  د
 وت ؾن الم الظمب: مكدؾرة، و اكشة، وت رضل مؾاضعها سي  تب أخرى. 
 مثالها:

، يش رْ : سعرل مزرارل مجرزوم برالبلم، وعبلمرة جزمرر  الم األمرر)}ِلضش ْ  ذو  رعٍة مرؽ  رعتر{ الربلم لمظمرب أو  قرؾل  -
األمثمرة زراف إليرر، وقرس عميرر  ساء الخسدرة،  رعٍة: مأل ر مؽ األ الدكؾن، ذو: ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الؾاو

 اآلتية : 

- .  }ّؼ ْليقزؾا ت ثهؼ وْلضؾسؾا   ورهؼ وْليظؾسؾا بالوضك العتض {. -  ِلضرجْع زيٌد. -     ِلتتعؾْد قؾَل الح ِّ

 }وقال ال يؽ   روا لم يؽ آمشؾا اتلعؾا  وضمشا وْلشحسْل خظاياكؼ{. -
، وهر   )الم األمرر ، والبلم الظمويرة)الشاـية   م سعبل  واحدا  هي: لؼ، ولسرَّا، وال الظمويةأن األدوات التي تجز  ستحرل 

األدوات هري الترري ذ رهررا ابررؽ آجررروم بقؾلررر: )وهرري لررؼ ولسررَّا وألررؼ وألسررا والم األمررر والرردعاء وال سرري الشهرري والرردعاء ، ويلقررى 
رررا ، ل رررؽ دخمرررك عمضهسرررا هسرررزة اال رررت هام، سهسرررا ليدرررتا أداترررضؽ عمضشرررا أن  ذررررح: ألرررؼ، وألسررررَّا، أقرررؾل )ألرررؼ، ألسرررا  هسرررا)لؼ  ولسَّ

، ولرؼ: حررف   ري وجرزم التقريرري  جديدتضؽ، س ي قؾلر تعالى }ألؼ  ذرْح لػ لردرك{  قرؾل سري إعرابهرا: الهسرزة: لبل رت هام
 .أحرف وأذ رك أن ه   األدوات  مها  وقمب،  ذرْح: سعل مزارل مجزوم بمؼ، وعبلمة جزمر الدكؾن،

                                                 
فعلى بة من اؼبطلوب منو لعلو : أبف يكوف الطالب أعلى مرتاىناؾ خالؼ  يف كتب أصوؿ الفقو ىل يشًتط يف األمر العلو أـ االستعالء  والفرؽ بينهما أف  ٘٘

ويف اؼبسألة  واالستعالء أف جيعل نفسو عاليا بكربايء أو غَته وقد ال يكوف يف نفس األمر كذلك إف كاف مساواي لو فهو التماس وإف كاف دونو فهو سؤاؿ. اشًتاطو 
يعترب االستعالء وتفصيل ىذا  : و وال استعالء الثالث : يعترب العلو الرابعأربعة مذىب : األوؿ : يعترب االستعالء والعلو ،  الثاين : ال يعترباف فيكوف أمرا بدوف عل

، ونقلو القاضي عبد الوىاب يف اؼبلخص عن أىل اللغة وصبهور أىل العلم ي أبو إسحاؽ الشَتاز يف كتب األصوؿ وما اعتمدانه ىو ما اعتمده الذي اختاره 
 واختاره،



 

ٕٔ٘ 

 رح اْلدوات التي تجزم فعميؽر

 كل األدوات التي تجزم سعمضؽ أ ساء إال: إن، وإذما، سهسا حرسان، إْن: حرف ات اقا ، وإذما: حرف عمى األلا. [ٔ] 

 له   األدوات حالتان: [ٕ]
 : أن تجزم سعمضؽ، وهؾ ال الب، وله ا ّبلث حاالت:الحالة اْلولى

 غضهسا ملاشرة، إن  ا ا معربضؽ، وتجزم محمهسا، إن  ا ا موشضضؽ.إما أن تجزم سعمضؽ مزارعضؽ، تجزم ل   ٔ)

،ومشررر قؾلررر تعررالى }وإن تورردوا مررا سرري أ  درركؼ أو  و حررؾ إن يقررْؼ زيررٌد يقررْؼ عسرررو،  مثررال السعررربضؽ: إن تزْر رري أكرْمررػ 
 ت تخ ؾ  يحا ْل ؼ بر

  ل مشهسا سعل موشي عمى الدكؾن سي محل جزم  ، سر)تتقضؽ  و)تجدن  َؽ ت تجْدَن خضرا  رْ ومثال السوشضضؽ: إن تتقض 

 وإما أن تجزم سعمضؽ ماضضضؽ، بأن تجزم محمهسا.  ٕ)

سرر)زر   و حرؾ إْن قرام زيرٌد قرام عسررو، ومشرر قؾلرر تعرالى:}إن أحدرشتؼ أحدرشتؼ أل  دركؼ {،  مثالر: إن زرتشي أكرمترػ 
 محل جزم .و)أكرم  موشي عمى الدكؾن سي محل جزم و)قام  موشي عمى ال تا سي  

 وإما أن تجزم سعمضؽ مختم ضؽ:  ٖ)

يريررد   رانإمرا أن يكرؾن األول ماضرريا  والثرا ي مزررارعا  مثالرر: إن قرام زيررٌد يقررُْؼ عسرو.ومشررر قؾلرر تعرالى }مررؽ  أ.
سررر)قام  و)كرران   ررل مشهسررا سعررل مرراض موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل  إلررضهؼ أعسررالهؼ سضهررا{ ررؾفِّ الحيرراة وزيشتهررا 

 ؼ ،  ؾف  مجزوم ملاشرة .جزم ، و ل مؽ)يق

وإمررا العكررس بررأن يكررؾن األول مزررارعا  والثررا ي ماضرريا  وهررؾ قمضررل عشررد ابررؽ مالررػ رحسررر ت ال مخرررؾص  ب.
 بالزرورة بدلضل قؾلر لمى ت عمير و مؼ )مؽ يقْؼ لضمة القدر غرُ ِرَر لر ما تقدم مؽ ذ لر .

 : أن تجزم محل الجسمة سي جؾاب الذرط.الحالة الثانية
 سرجسمة )قد  رق أخ  سي محل جزم جؾاب الذرط .  ن يدرْق سقد  رَق أٌخ لر مؽ قول{مثالها: }إ 

 و ل ه   األدوات تررف زمؽ سعل الذرط لمسدتقول. [ٖ]
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تؾضيا ذلػ: أ ر إن قال قا ل: إن زرتشري أكرْمترػ، سقرد ربر  وعمَّر  تحقر  اإلكررام عمرى الزيرارة، سربل يتحقر  اإلكررام  
ارة، سشدررسي )زار  سعررل الذرررط، ألن السررت مؼ شرررط لتحقرر  الجررؾاب )وهررؾ: اإلكرررام  تحقرر  الزيررارة، سرربل يقررع إال بتحقرر  الزيرر

 اإلكرام إال بؾقؾل الزيارة، و دسي )أكرم  جؾاب الذرط.
ووقؾل سعل الذرط وجؾابر سي السدتقول، وإن  ان ال عربلن )زار وأكررم  سعمرضؽ ماضرضضؽ، ألن أدوات الذررط تخمرص  

 وجؾابر لبل تؿلال.سعل الذرط 
والحالل أن:)زار  سعل الذرط، و)أكرم ، جرؾاب الذررط، وأمرا )زار  مرع ساعمرر التراء، ؼيدرسيان: الجسمرة الذررطية،  

 وأما )أكرم  مع ساعمر التاء، ؼيدسيان: الجسمة الجؾابية.
 إذن ه   األدوات تعم  حرؾل شيء عمى شيء. 

 استخدام الحرو  الجازمة
ان، لتعمضرر  الجررؾاب عمررى الذرررط تعميقررا مجررردا ، يررراد مشررر الداللررة عمررى وقررؾل الجررؾاب بؾقررؾل إْن، وإذمررا، مؾضررؾعت 

 الذرط، مؽ غضر داللة عمى عاقل أو غضر عاقل، أو عمى زمان أو مكان.
 مثال إْن: }إن تودوا ما سي أ  دكؼ أو تخ ؾ  يحا ْل ؼ بر ت{ إن تزْر ي أكرْمػ. 
   سي الد يا واآلخرة.مثال إذما: إذما تعسْل لالحا تجدْ  

 استخدام اْلسساء الجازمة
 ،  سشة معشررى )إْن ، وال تررردل عمررى زمرررؽ: مرررؽ، مؾضررؾعة لذررريء يعقررل، متزررسشة معشرررى الذرررط، أي: متزررراْلداة اْلولذذى

 مثل: مؽ يزر ي أكرْمر، أي: أيُّ شخص يزر ي أكرْمر. 
زرسشتان معشرى الذررط، أي: متزرسشتان معشرى )إْن ، ما، و مهسا، مؾضؾعتان لذريء ال يعقرل، مت اْلداة الثانية والثالثة:

مثذذذذذذذذذذذذذذذذذال  }وما تقدمؾا أل  دكؼ مؽ خضر تجدو { }ما ت عمؾا مؽ خضر يعمْسر ت{.  مثال ما: وال يدالن عمى زمؽ غاللا .
 : مهسا ت عْل مؽ خضر تجْد جزاء .ميسا

رد، أي: ال داللة معر عمرى ا رتؿلال أو غضرر ، : متى، وأيرَّان، مؾضؾعتان سي األلل لمزمان السجاْلداة الرابعة والخامدة
 سإذا تزسشتا معشى الذرط جزمتا، وجعمتا زمؽ سعل الذرط وجؾابر مدتؿلبل .

 أيرَّان تشرْر ديؽ ت يشرْرك ت. مثال أيرَّان: متى تأتشا   رْمػ. مثال متى: 
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ل سري ألرمر لمسكران، سرإذا تزرسؽ معشرى الذررط : أيرَؽ، وحضثسرا، وأّ رى،  رل مشهرا مؾضرؾ اْلداة الدادسة والدابعة والثامشة
: حضثسرا تجرْد مثذال حيثسذا }أيشسرا ت ؾ رؾا يردر كؼ السرؾت{، }أيشسرا يؾجْهرر ال يرأِت بخضرر{. مثذال أيذَؽ: لار جازمرا .

 أ رَّى تزْر ا   رْمػ. :مثال أنذَّى لديقا  وؼيا  تجْد  شرزا   ؽيدا ، حضثسا تذت ْل بإخبلص تؾسْ .
، وترررما لؤلمررؾر األربعررة الدررابقة، لمعاقررل وغضررر العاقررل، ولمزمرران والسكرران، بحدررب مررا تزرراف إليررر، : أيّّ اْلداة التاسذذعة

، بحدب مؾقعها مؽ اإلعراب. ، و أيَّا  وأيٍّ  وهي األداة الجازمة الؾحضدة السعربة، ستقؾل: أيّّ
 أل ها موتدأ.مثال أّي لمعاقل: أيُّ امرـٍ يخدْم ديَؽ ت يكرْمر ُت، سأّي هاهشا مرسؾعة  
 مثال أّي ل ضر العاقل: بأيِّ قمٍؼ ت تْب أكتْب، سأّي هاهشا مجرورة باللاء. 
 مثال أّي لمزمان: أيَّ يؾٍم تداسْر أ اسْر معػ، سأّي هاهشا مشرؾبة أل ها عرف زمان. 
 مثال أّي لمسكان: أيَّ مكاٍن تداسْر أ اسْر معػ، سأّي هاهشا مشرؾبة أل ها عرف مكان. 
وال تجررزم إال عشررد ال ررؾسضضؽ، ولررؼ يدررسع عررؽ العرررب الجررزم  :  يررَم، وهرري ا ررؼ مرروهؼ، تزررسؽ معشررى الذرررط.العارذذرةاْلداة 

 مثالها:  ي سا تجمْس أجمْس. ،  قا ؾها عمى غضرها، وقال اللرريؾن: ال تجزم ال ؾسضضؽ  بها، إال أن
 : إذا، وهي ا ؼ تزسؽ معشى الذرط، وسضها رأيان:اْلداة الحادية عذرة

 : أ ها ال تجزم إال سي الذعر،  سا قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: وإذا سي الذعر خالة.رأي اْلولال
: أ ها تجزم سي الذعر، وقد تجزم سي الشثر عمى قمة، ومشر حديث عمي وساطسة رضي ت عشهسرا قرال ر رؾل الرأي الثاني

بلّضؽ إذا أخ تسا مزاجعكسا ت ورا أربعا  )ت لمى ت عمير و مؼ:   . ّو
 وقد جسع ابؽ مالػ رحسر ت تعالى األدوات التي تجزم سعبل  وسعمضؽ سي ّبلّة أبيات، سقال: 

 برررررررررررربل والٍم طاللررررررررررررا  َضررررررررررررْع جررررررررررررَرْزما  
 واجررررررررزْم بررررررررإْن وَمررررررررْؽ وَمررررررررا ومهسررررررررا

 إذما           وحضثسا أ رَّى وحرٌف 

 سرررررررري ال عررررررررِل هكرررررررر ا بمررررررررْؼ ولسرررررررررَّا 
 أي مترررررررررررى أيَّررررررررررراَن أْيرررررررررررَؽ إذمرررررررررررا

 أ سا       باقي األدوات كإْن و 

 ]تجزم سعبل  وحدا [
 ]تجزم سعمضؽ[  

 )أي أ ساء     

وشرررح أبياتررر  رراآلتي: ال، والم األمررر الظموضترران، اجررزم بهسررا، واجررزم بمررْؼ ولسرررَّا، و مهررا حررروف، ّررؼ ذ ررر الترري تجررزم  
 سعمضؽ، ّؼ قال: األدوات التي تجزم سعمضؽ أ ساء، إال: إْن وإذما، سهسا حرسان.

 التدري  اْلول
 أعرْب الجسل اآلتية: 
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 ما ت عْل تمَ  جزاء .  ٖمؽ يدتقْؼ يشجْا. )  ٕ)}لضش ْ  ذو  عٍة مؽ  عتر{.  ٔ)
 متى تعترْؼ بالح  ت ْز.  ٙ)           إن ت عْل خضرا  ت شْؼ شكرا .   ٘)  لؼ أ ظْ  ب ضر الردقِ .   ٗ)
  أيؽ ت هْب أذهْب.ٜ)  مؽ خضر يحسْدك الشاُس. مهسا تعسْل   ٛال ترُْقِدْم عمى عسِل الذر. )  ٚ)
  أيَّ عسِل خضٍر تعسْل تجْد جزاَء .ٕٔ)لشتقدْم إلى األمام.   ٔٔحضثسا يشرزِل الظالب لمعمؼ يكرْمر الشاس. )  ٓٔ)

 حضثسا تقِرْد أقِرْد.  ٘ٔ)                        متى تُعْد أُعْد.       ٗٔإن تُجْد تُدْد. )  ٖٔ)

 ما تزرْعر تحرْد .   ٛٔ)مؽ يتِ  ت ي ْز برضا .   ٚٔ) يلحْث يجْد. مؽ  ٙٔ)
 متى تأَب ال لَّ يرَْعُل قدُرك.  ٕٓ) مهسا ت عْل يدأْلػ ت عز وجل عشر.  ٜٔ) ما تزرْعر تحرْد .  ٛٔ)

 ْأ تدت ْد.أيَّ  تاٍب تقر   ٖٕ) أيُّ تمسضٍ  يجتهْد يشجْا.  ٕٕ) أ َّرى ي هْب ذو العقل يجْد رؼيقا .  ٕٔ)

 سي أيِّ قظاٍر تر ْب أر ْب.  ٕٗ)

 إعراب الجسل الدابقة

 : )لضش ْ   البلم الم األمر، وهري حررف جرزم، يش رْ : سعرل مزرارل مجرزوم برالبلم وعبلمرة جزمرر الدركؾن، )ذو  ٔجؾاب )
عتر  ساعررل مرسررؾل، وعبلمررة رسعررر الررؾاو، أل ررر مررؽ األ ررساء الخسدررة، وهررؾ مزرراف، و) ررعٍة  مزرراف إليررر، )مررؽ  رر

،  يش  ر)مِرْؽ حرف جر موشي عمرى الدركؾن،  رعة: مجررور بسرؽ وعبلمرة جرر  ال دررة، والجرار والسجررور متعمقران بر
 و عٍة مزاف، والهاء مزاف إلير، ضسضر مترل موشي عمى ال در سي محل جر بالسزاف.

الزم، وهررؾ سعررل شرررط،   : )َمررْؽ  ا ررؼ شرررط جررازم موشرري عمررى الدرركؾن سرري محررل رسررع موترردأ، ألن ال عررل بعرردهإجررؾاب )
و يأتي طريقة إعراب أدوات الذرط سري  ترب أخررى، )يدرتقؼ  سعرل مزرارل مجرزوم بسرؽ، وعبلمرة جزمرر الدركؾن، 
وال اعل ضسضر مدتتر جؾازا  يعؾد إلى َمْؽ، )يشجْا  سعل مزارل مجزوم بسؽ، وعبلمة جزمر الدكؾن، وهؾ جرؾاب 

 وجسمة الذرط وجؾاب الذرط سي محل رسع خور .، اعل ضسضر مدتتر جؾازا  تقدير  هؾالذرط، وال 

 : )مررا  ا ررؼ شرررط جررازم موشرري عمررى الدرركؾن سرري محررل  رررب م عررؾل بررر، ألن ال عررل بعرردها متعرردٍ ، ولررؼ يأخرر  ٖجررؾاب )
م عررؾال  بررر، )ت عررْل  سعررل مزررارل مجررزوم بسررا، وعبلمررة جزمررر الدرركؾن، وهررؾ سعررل الذرررط، وال اعررل ضررسضر مدررتتر 

مَ   سعل مزارل مجزوم بسرا وعبلمرة جزمرر حر ف حررف العمرة، أل رر معترل اآلخرر، وال اعرل وجؾب ا تقدير : أ ك، )ت
ضررسضر مدررتتر وجؾبررا ، تقرردير : أ ررك، )جررزاء   جررزاء: م عررؾل بررر مشرررؾب، وعبلمررة  رررلر ال تحررة، وهررؾ مزرراف، 

 والهاء مزاف إلير.
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جزمررر الدرركؾن، وال اعررل ضررسضر   : )لررؼ  حرررف   رري وجررزم وقمررب، )أ ظررْ   سعررل مزررارل مجررزوم بمررؼ، وعبلمررةٗجررؾاب )
مدتتر وجؾبا ، تقدير : أ ا )ب ضرر  جرار ومجررور، اللراء حررف جرر، وغضرر ا رؼ مجررور باللراء وعبلمرة جرر  ال دررة، 

 ، وغضر مزاف، و)الردق  مزاف إلير. أ ظ ر)والجار والسجرور متعمقان ب

ل مزارل مجزوم بإْن وعبلمة جزمر الدركؾن،  : )إْن  حرف جازم يجزم سعمضؽ موشي عمى الدكؾن، )ت عْل  سع٘جؾاب ) 
وهررؾ سعررل الذرررط، وال اعررل ضررسضر مدررتتر وجؾبررا  تقرردير : أ ررك، )خضررر ا  م عررؾل بررر مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررة 
الغرراهرة، )ت ررشْؼ  سعررل مزررارل مجررزوم وعبلمررة جزمررر الدرركؾن، وهررؾ جررؾاب الذرررط، وال اعررل ضررسضر مدررتتر ؼيررر 

 م عؾل بر مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة.وجؾبا ، تقدير : أ ك، )شكرا   

 : )متى  ا ؼ شرط جازم موشي عمى الدكؾن سي محل  رب عمى الغرؼية الزما ية، وه ا هؾ إعرابهرا دا سرا  إن ٙجؾاب )
كا ك أداة شرط، )تعترْؼ  سعل مزارل مجزوم وعبلمة جزمر الدركؾن، وهرؾ سعرل الذررط، وال اعرل ضرسضر مدرتتر 

الح   جرررار ومجررررور، اللررراء حررررف جرررر موشررري عمرررى ال درررر، والحررر : ا رررؼ مجررررور باللررراء وجؾبرررا  تقررردير : أ رررك، )بررر
، )ت ررْز  سعررل مزررارل مجررزوم وعبلمررة جزمررر الدرركؾن،  تعترؼر)وعبلمررة جررر  ال درررة، والجررار والسجرررور متعمقرران برر

 وهؾ جؾاب الذرط، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا  تقدير : أ ك.

واحدا ، )تررُْقِدْم  سعرل مزرارل مجرزوم بربل وعبلمرة جزمرر الدركؾن، وال اعرل ضرسضر   : )ال  حرف  هي يجزم سعبل  ٚجؾاب )
 مدتتر وجؾبا  تقدير : أ ك، )عمى عسل  الجار والسجرور متعمقان بتقدم، وعسِل مزاف، و)الذر  مزاف إلير.

دٍ ، ولرؼ يأخرر   : )مهسرا  ا رؼ شرررط جرازم موشري عمرى الدرركؾن سري محرل  رررب م عرؾل برر، ألن ال عرل بعررد  متعرٛجرؾاب )
م عؾال  بر، )تعسْل  سعل مزارل مجزوم بسهسا وعبلمة جزمر الدكؾن، وال اعل ضرسضر مدرتتر وجؾبرا  تقردير : أ رك، 
)مؽ خضر  جار ومجرور سي محل  رب حال مؽ مهسا، ألن )مؽ خضر  بيان لسهسا، وهك ا يعررب )مرؽ آيرة  سري 

، و رر لػ يعرررب )مررؽ خضررر  سرري قؾلررر تعررالى }مررا تقرردمؾا { ألن )مررؽ آيررة  بيرران لسررامررؽ آيررةقؾلررر تعررالى }مررا  شدرر  
، )يحسْدك  يحسْد: سعل مزارل مجزوم وعبلمرة جزمرر الدركؾن، وهرؾ ٙ٘{ ألن )مؽ خضر  بيان لسامؽ خضرأل  دكؼ 

جرررؾاب الذررررط، وال ررراف ضرررسضر متررررل موشررري عمرررى ال رررتا سررري محرررل  ررررب م عرررؾل برررر، و)الشررراس  ساعرررل مرسرررؾل، 
 وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة.

                                                 
صفة منهم السمُت اغبليب  البيانية (يف مثل ىذا الًتكيب  ىو إعراب ابن ىشاـ وىو األفضل وأعربو صباعة من العلماء  تنبيو ىذا اإلعراب الذي ذكرتو لك لػ)من ٙ٘

من آية  ما ننسخ الثالث بياف اعبنس وكثَتا ما تقع بعد وما ومهما ومها هبا أوذل إلفراط إهبامهما كبو ) ما يفتح هللا للناس من رضبة فال فبسك ؽبا ( )قاؿ ابن ىشاـ : 
ىذا و  صفٌة السِم الشرط وقاؿ السمُت اغبليب : )من آية ( ( ) مهما أتتنا بو من آية ( وىي وـبفوضها يف ذلك يف موضع نصب على اغباؿ ومن وقوعها بعد غَتىم

ُص واؼببُُِّت السم الشرِط؛ وذلك َأف  فيو إهباماً من جهِة عموموِ   تناَولو اسُم الشرط ما بَػيػ ْنت وخص صتف اجملروُر ىو اؼبخصِّ
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 : )أيَؽ  ا ؼ شرط جازم موشي عمى ال تا سي محل  رب عمى الغرؼية السكا ية، وهكر ا تعررب دا سرا  إن  ا رك ٜجؾاب )
، وعبلمة جزمر الدكؾن، وهؾ سعل الذرط، وال اعل ضرسضر مدرتتر  أيؽر)أداة شرط، )ت هْب  سعل مزارل مجزوم ب

لدرركؾن، وهررؾ جررؾاب الذرررط، وال اعررل ضررسضر وجؾبررا تقرردير  أ ررك، )أذهررْب  سعررل مزررارل مجررزوم وعبلمررة جزمررر ا
 مدتتر وجؾبا  تقدير : أ ا.

  )حضثسا  ا ؼ شرط جازم موشي عمى الدكؾن سي محل  ررب عمرى الغرؼيرة السكا يرة، وهكر ا تعررب دا سرا  إن ٓٔجؾاب )
هررا كا ررك أداة شرررط، وال  قررؾل هررؾ موشرري عمررى الزررؼ ومررا زا رردة، ألن )حضررث  ال ت ررؾن أداة شرررط إال إن اترررمك ب

)مررا ، )يشرررزِل  سعررل مزررارل مجررزوم، وعبلمررة جزمررر الدرركؾن، وحرررك بال دررر اللتقرراء الدرراكشضؽ، )الظالررب  ساعررل 
مرسؾل، )لمعمؼ  جار ومجرور متعمقان بالظالب، )يكرْمر  يكرْم: سعرل مزرارل مجرزوم وعبلمرة جزمرر الدركؾن، وهرؾ 

ل برر، )الشراس  ساعرل مرسرؾل وعبلمرة جؾاب الذرط، والهاء ضسضر مترل موشري عمرى الزرؼ سري محرل  ررب م عرؾ 
 رسعر الزسة.

 : )لشررتقدْم  الربلم الم األمرر أو الم الظمرب، وهرؾ حررف يجرزم سعربل  واحردا ،  ررتقدم: سعرل مزرارل مجرزوم برالبلم ٔٔجؾاب )
وعبلمة جزمر الدكؾن، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا  تقدير :  حؽ، )إلى  حرف جر موشي عمرى الدركؾن، )األمرام  

 .  رتقدمر)وعبلمة جر  ال درة، والجار والسجرور متعمقان ب  إلىر)ر بمجرو 

 : )أيَّ  م عرررؾل برررر مشررررؾب مقررردم، وعبلمرررة  ررررلر ال تحرررة الغررراهرة، وهرررؾ معررررب، وأّي مزررراف، و)عسرررٍل  ٕٔجرررؾاب )
مزرراف إليررر، وعسررٍل مزرراف، و)خضررر  مزرراف إليررر، )تعسررْل  سعررل مزررارل مجررزوم بررأّي وعبلمررة جزمررر الدرركؾن، 

عل ضسضر مدتتر وجؾبا ، و)تجْد  جؾاب شرط مجزوم، وال اعل ضرسضر مدرتتر وجؾبرا  تقردير : أ رك، و)جرزاء   وال ا
 جزاَء م عؾل بر، وهؾ مزاف، والهاء مزاف إلير.

 وقس عمى ه ا اإلعراب بؿية األمثمة ، مبلحغا  ما يمي: 
   موتدأ.ٚٔسي رقؼ ) )مؽ أن -           موتدأ.  ٙٔسي رقؼ ))مؽ  أن  -
   م عؾل بر.ٜٔسي رقؼ ) )مهسا أن -            موتدأ. ٛٔرقؼ ) )ما  سيأن  -
   م عؾل بر.ٖٕأن)أي  سي رقؼ )   -           موتدأ. ٕٕأن )أي  سي رقؼ )- 
 . سير)  ا ؼ شرط جازم مجرور بٕٗأن )أّي  سي رقؼ )-
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 تدري  آخر
أو  رررلر أو جزمررر، وأدوات الشرررب وأدوات الجررزم،  بررضؽ السزررارل السرسررؾل والسشرررؾب والسجررزوم، وعبلمررات رسعررر 

 وما يجزم مشها سعبل  واحدا ، وما يجزم مشها سعمضؽ، مسا يأتي.
 }وال تسِش سي األرض مرحا {.  ٕ)         مؽ ي عْل خضرا  يجْد خضرا .  ٔ)
 }وال تدُل مع ت إلها  آخر{.  ٗ)      لؽ تومَغ القرد إال باإلقدام.   ٖ)
 أيحدب ال دالى أن ي ؾزوا ولسرَّا يجتهدوا.  ٙر مقتا  عشد ت أن تقؾلؾا ما ال ت عمؾن{. )}َكورُ   ٘)
  متى تتقْؽ عسمػ تومْغ أممػ.ٛ}وما تقدمؾا أل  دكؼ مؽ خضر تجدو  عشد ت هؾ خضرا  وأعغؼ أجرا{. )  ٚ)
 يشْل ما يريُد مؽ السجد. مؽ يدَع إلى ال زا ل  ٓٔال تقدْم عمى أمر حتى تتوضَؽ حقر مؽ باطمر. )  ٜ)

 جؾاب التدري 

 : )مررؽ  أداة شرررط تجررزم سعمررضؽ، )ي عررْل  و )يجررْد  األول سعررل الذرررط وعبلمررة جزمررر الدرركؾن، والثررا ي جررؾاب ٔجررؾاب )
 شرط وعبلمة جزمر الدكؾن.

م، وعبلمررة  : )ال  حرررف جررزم تجررزم سعرربل  واحرردا ، وهرري ال الظمويررة أو ال الشاـيررة، )تسررش  سعررل مزررارل مجررزو ٕجررؾاب )
 جزمر ح ف حرف العمة.

  : )لؽ  حرف   ي و رب وا تؿلال، )تومغ  سعل مزارل مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة.ٖجؾاب )

 : )ال  الشاـيرة أو الظمويرة، حررف يجرزم سعربل  واحردا ، )تردل  سعرل مزرارل مجرزوم، وعبلمرة جزمرر حر ف حرررف ٗجرؾاب )
  ك.العمة، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا ، تقدير : أ

 : )أْن  حرررف مررردرية و رررب وا ررتؿلال، )تقؾلررؾا  سعررل مزررارل مشرررؾب، وعبلمررة  رررلر حرر ف الشررؾن، أل ررر ٘جررؾاب )
مؽ األسعال الخسدة، والسردر السؤول مؽ ]أن وال عل[ سي محل رسع ساعل، تقدير : قؾُل ؼ، )ت عمؾن  سعرل مزرارل 

 مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم، وعبلمة رسعر ّوؾت الشؾن.

 : )يحدررب  سعررل مزررارل مرسررؾل، لتجرررد  مررؽ الشالررب والجررازم، وعبلمررة رسعررر الزررسة، )أْن  حرررف مررردرية ٙجررؾاب )
و رب وا تؿلال، )ي ؾزوا  سعل مزارل مشرؾب، وعبلمة  رلر ح ف الشؾن، والسرردر السرؤول مرؽ ]أن وال عرل[ 
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م سعربل واحردا، )يجتهرد  سعرل مزرارل سي محل  رب م عؾل بر، تقدير : سؾَزهؼ، )لسا  حرف   ي وجزم وقمرب، يجرز 
 مجزوم بمسَّا، وعبلمة جزمر ح ف الشؾن.

 : )مرا  ا رؼ شررط يجرزم سعمرضؽ، )تقردمؾا  و)تجردو   مجزومران بسرا، وعبلمرة جزمهسرا حر ف الشرؾن، واألول سعرل ٚجؾاب )
 الذرط، والثا ي جؾاب الذرط.

ل مشهسا مجزوم، وعبلمة جزمر الدكؾن، واألول سعرل  : )متى  ا ؼ شرط جازم يجزم سعمضؽ، )تتقؽ  و )تومغ   ٛجؾاب )
 الذرط، والثا ي جؾاب الذرط.

 : )ال  الشاـيرررة أو الظمويرررة، حررررف يجرررزم سعررربل  واحررردا ، )تقررردم  سعرررل مزرررارل مجرررزوم، وعبلمرررة جزمرررر الدررركؾن، ٜجرررؾاب )
شررى إلررى[، )حتررى  حرررف  رررب عمررى قررؾل ال ررؾسضضؽ وحرررف جررر عمررى قررؾل اللرررريضؽ، وهررؾ هشررا ي ضررد ال ايررة ]بسع

مشررؾب برأْن السزرسرة وجؾبرا ، والسرردر ) :عشد ال ؾسضضؽ، وقال اللرريؾن   حتىر))تتوضؽ  سعل مزارل مشرؾب ب
 . حتىر)السؤول مؽ ]أن وال عل[ سي محل جر ب

 : )مررؽ  ا ررؼ شرررط جررازم يجررزم سعمررضؽ، )يدررع  سعررل مزررارل مجررزوم وعبلمررة جزمررر حرر ف حرررف العمررة، وهررؾ ٓٔجررؾاب )
   مجزوم وعبلمة جزمر الدكؾن، وهؾ جؾاب الذرط.سعل الذرط، )يشل

  

 قسم املرفوعات

 أربعة أبؾاب و ويذتسل عمى تسييد
 ل : الفاعل وناو  الفاعلالباب اْلو

 الباب الثاني : السبتدأ والخبر

 الباب الثالأ : نؾاسل السبتدأ والخبر  

 الباب الرابع: التابع لمسرفؾ  
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 سييد ت
 )وريو ذكر السرفؾعات(

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:

َأَخَؾاِتَيذا ، َوِىَي : اْلَفاِعُل ، َواْلَسْفُعؾُل الَِّذي َلْؼ ُيَدؼَّ َفاِعُمذُو ، َوْاُلْسَبتذَدُأ ، َوَخَبذُرُه ، َواْسذُؼ )) َكذاَن (( وَ  )) اْلَسْرُفؾَعاُت َسْبَعةٌ 
 ْؾِكيُد ، َواْلَبَدُل (( .َوَخَبُر )) ِإنَّ (( َوَأَخَؾاِتَيا ، َوالتَّابُع ِلْمَسْرُفؾِ  ، َوُىَؾ َأْرَبعُة َأْرَياَء : الشَّْعُت ، َواْلعْظُف ، َوالتَّ 

 الذرح
ف رحسررررر ت تعررررالى اال ررررؼ  سررررا تقرررردم، إمررررا أن يكررررؾن: مرسؾعررررا ، أو مشرررررؾبا ، أو مجرررررورا ، وقررررد بررررضؽ لشررررا السرررررش 

 السرسؾعات، سقال: )السرسؾعات  لعة، وهي:

 ال اعل،  حؾ: جاء زيٌد، جاء ال تى، جاء القاضي، جاء لديقي.  ٔ

 الس عؾل ال ي لؼ يدؼ ساعمر، وهؾ ما يدسى:  ا ب ال اعل،  حؾ: ُأْكِرَم زيٌد، }ُقِزَي األمُر{.  ٕ

 ا ٌؼ، القاضي قا ٌؼ، لديقي قا ٌؼ.السوتدأ وخور ،  حؾ: زيٌد قا ٌؼ، ال تى ق   ٗ، ٖ

 ا ؼ  ان وأخؾاتها،  حؾ:  ان زيٌد قا سا ، ليس عسرو مشاسقا .  ٘

 خور إنَّ وأخؾاتها،  حؾ: إن زيدا  قا ٌؼ،  أنَّ عسرا  مشاسٌ .  ٙ

 أربعة: التابع لمسرسؾل، ومعشى التابع: أ ر يتلع ما قومر سي إعرابر، أي: سي رسعر و رلر وجر  وجزمر، والتؾابع  ٚ

ا ال اضَل، أحدشك إلى زيٍد ال اضِل. .ٔ  الشعك،  حؾ: جاء زيٌد ال اضُل، رأيك زيد 

ا وعسر ا، أحدشك إلى زيٍد وعسٍرو. .ٕ  العظف،  حؾ: جاء زيٌد وعسٌرو، رأيك زيد 

 التؾ ضد، وهؾ  ؾعان: .ٖ

ا، أحدشك إلى ز الشؾ  اْلول ا زيد   يٍد زيٍد.: تؾ ضد ل غي،  حؾ: جاء زيٌد زيٌد، رأيك زيد 

ا   َدر، مررت بزيٍد   ِدر.الشؾ  الثاني  : تؾ ضد معشؾي،  حؾ: جاء زيٌد   ُدر، رأيك زيد 

ا، أحدشك إلى أخيػ زيٍد. .ٗ  الودل،  حؾ: جاء أخؾك زيٌد، رأيك أخاك زيد 



 

ٔٙٔ 

جرراء زيررٌد  حررؾ: جرراء زيررٌد ال اضررُل،  ؾابررع عشرردما ت ررؾن تابعررة لسرسررؾل،  ريررد أن  ررت مؼ عررؽ الت و سرري برراب السرسؾعررات 
 وعسٌرو، جاء زيٌد زيٌد، جاء زيٌد   ُدر، جاء أخؾك زيٌد.

وبعررررد ذ ررررر السرررررشف رحسررررر ت تعررررالى السرسؾعررررات عمررررى  رررروضل اإلجسررررال برررردأ بت رررررضمها، سجعررررل ل ررررل واحررررد مررررؽ  
 السرسؾعات بابا  مدتقبل .

 تاب الفاعل ونائة الفاعل

 ويذتسل عمى مبحثيؽ
السبحأ اْلول: الفاعل )ويذتسل عمى تعريف الفاعل وأقدامو 

 وحاالتو وعلمات الرفع لكل حالة(

 أ الثاني : ناو  الفاعل السبح



 

ٕٔٙ 
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 السبحأ اْلول 
 الفاعل

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 
 االسؼ اْلَسْرُفؾُ  اْلَسْذُكؾُر َقْبَمُو ِفْعُمُو . َوُىَؾ َعَمى ِقْدَسْيؽ : َعِاىٍر ، َوُمْزَسٍر .)) اْلَفاِعُل ُىَؾ : 

ْيَداِن ، َوَيُقؾُم الزَّ  ْيُدونَ َفالغَّاِىُر ؛ نْحَؾ َقْؾِلَػ : َقاَم َزْيٌد ، َوَيُقؾُم َزْيٌد ، َوَقاَم الزَّ ْيدُ  ْيَداِن ، َوَقاَم الزَّ وَن ، َوَقاَم ، َوَيُقؾُم الزَّ
َقاَمِت اْلِيْشَداُت ، َوَتُقؾُم الرَِّجاُل ، َوَيُقؾُم الرَِّجاُل ، َوَقاَمْت ِىْشٌد ، َوتُقؾُم ِىْشٌد ، َوَقاَمِت اْلِيْشَداِن ، َوَتُقؾُم اْلِيْشَداِن ، وَ 

ؾُم َأُخؾَك ، َوَقاَم ُغلِمي ، َوَيُقؾُم ُغلِمي ، َوَما َأْرَبَو َذِلَػ  اْلِيْشَداُت ، َوَقاَمِت اْلُيُشؾُد ، َوَتُقؾُم اْلُيُشؾُد ، َوَقاَم َأُخؾَك ، َوَيقُ 
، َوَلَرْبُتَسا ، َوَلَرْبُتْؼ ، َوَلَرْبُتؽَّ ، َوَلَرَب  ْبَشا ، َوَلَرْبَت ، َوَلَرْبتِ َوْاُلسْزَسُر ِاثَشا َعَذَر ، نْحَؾ َقْؾِلَػ : َلَرْبُت ، َوَلرَ 

 َوَلَرُبؾا ، ولربؽ (((( . ، َوَلَرَبْت ، َوَلَرَبا ،

 :الذرح
 ال اعل سي الظبلح الشحاة، هؾ ما ذ ر  السؤلف رحسر ت تعالى بقؾلر )هؾ اال ؼ السرسؾل الس  ؾر قومر سعمر . 
 هاهشا ّبلّة قضؾد: 

 : قؾلر )اال ؼ ، ويخرج بر: ال عل، والحرف، سبل يكؾن واحد مشهسا ساعبل .القيد اْلول
 واال ؼ  ؾعان: 
مرؽ قؾلرػ: جراء عسرٌرو، و حرؾ  رؾٌح مرؽ قؾلرر   عسرٌرو)، مرؽ قؾلرػ: جراء زيرٌد، و حرؾ  زيردٌ ): ا ؼ لريا،  حؾ   اْلولالشؾ 

يؼُ )تعالى }قال  ؾٌح{، و حؾ  يُؼ القؾاعَد{. مؽ قؾلر تعالى }وإذْ   إبرـا  يرسع إبرـا
[ أو ]أنَّ وا ررسها وخورهررا[، و دررسي : ا ررؼ مررؤول بالرررريا، وهررؾ الرر ي يت ررؾن مررؽ ]أْن وال عررل[ أو ]مررا وال عررلالشذذؾ  الثذذاني

: حروسررا  مررردرية، أل هررا تدررلػ بسررردر، أي: يؤخرر  السررردر مررؽ ال عررل بعرردها بؾا ررظتها، وهرر ا السررردر [أْن، ومررا، وأنَّ ]
 ألن الحرف وال عل ال يكؾن ساعبل ،، وأخ  ا السردر  يكؾن ساعبل   السأخؾذ هؾ ال ي

عجُب  سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجازم، وعبلمرة رسعرر : يعجوشي أْن تقؾَم، )يأْن والفعل مع مثالو . ب
و ررررب وا رررتؿلال، )تقرررؾَم  سعرررل   الزرررسة، و)الشرررؾن  سررري يعجوشررري لمؾقايرررة، وهررري حررررف، )أْن  حررررف مرررردرية

مزررارل مشرررؾب بررأْن، وعبلمررة  رررلر ال تحررة، والسررردر السررؤول مررؽ ]أن وال عررل[ سرري محررل رسررع ساعررل، تقرردير : 
 ؾياُمػ.
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 وطريقذذذذة  ، سالسررردر السررؤول مررؽ ]أن وال عررل[ سرري محررل رسررع ساعررل، تقرردير : جمؾُ ررػ. يدررر ي أن تجمررَس ): ومثمهررا
أن  أخرر  السررردر أوال ، ّررؼ  زرري ر إلررى ال اعررل، ّررؼ  زررع عبلمررة اإلعررراب عميررر. س رري السثررال الدرراب :  الدذذبػ:

 ّؼ  زيم السردر إلى ال اعل سترضر: جمؾ ػ. ،)تجمُس  مردرها: جمؾس
 ع عبلمة اإلعراب عمى حدب مؾقعر، سترضر: جمؾُ ػ.ّؼ  ز 
 .ولررؾ  رران السثررال: أن تجمدررا، ل رران السررردر    ولؾ  ان السثال: أن تجمدي، ل ان السردر السقدر: جمؾُ ِػ

 السقدر: جمؾُ كسا. ولؾ  ان السثال: أن تجمدؾا، ل ان السردر السقدر: جمؾُ كؼ.
    : أعجبشي ما صشعتَ [ ما والفعلومثالو مع ]   (ٕ)
، إن  رران التعجررب واقعررا  عمررى   ررس تقررؾل أعجوشرري مررا لررشعك  مثررل )أْن  سرري أ هررا تدررلػ مررع مررا بعرردها بسررردر )مررا 

الرشاعة، ال عمى السرشؾل، سسا مردرية، سشقؾل سري إعرراب الجسمرة الدرابقة: )مرا  حررف مرردرية موشري عمرى الدركؾن، 
سضر مترررل موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل رسررع ساعررل، )لررشع  سعررل مرراض موشرري عمررى الدرركؾن الترررالر بالترراء، )الترراء  ضرر

 .ٚ٘هشا  ظريقة أْن وال عل وطريقة الدبػوالسردر السؤول مؽ ]ما وال عل[ سي محل رسع ساعل، تقدير : لشُعػ. 
 .يعجوشي أ َّػ قا ؼ[ أنَّ وال عل ومثالر مع ]  ٖ)
)يعجوشري  مررَّ إعرابهرا، )أنَّ   رػ قرا ؼ : ستقرؾل يعجوشري أ  ،مثل )أْن  و )ما : سري أ هرا تدرلػ مرع مرا بعردها بسرردر)أنَّ  

حرف تؾ ضد و رب، أو حرف مذلر بال عل يشرب السوتدأ ويرسع الخور، )ال راف  ضرسضر متررل موشري عمرى ال رتا، سري 
، )قا ٌؼ  خور أن مرسؾل، وعبلمة رسعرر الزرسة، والسرردر السرؤول مرؽ ]أنَّ وا رسها وخورهرا[ سري محرل  محل  رب ا ؼ أنَّ

 ير : ؾياُمػ.رسع ساعل، تقد
س ري السثرال الدراب :  رأتي إلرى  ،ي ر لبل رؼ، ّرؼ  زرع عبلمرة اإلعرراب: أن  أخر  مرردر الخورر، و زروطريقة الدبػ ىشا

، وهرؾ ال راف، ؼيررضر: ؾيامرػّرؼ  زريم هر ا السرردر إلرى ا ر،  الخور، وهؾ قا ؼ، سشأخ  مردرا  مشر، وهؾ: ؾيام  ،  ؼ أنَّ
 ساعل، ؼيكؾن مرسؾعا ، سترضر: ؾياُمػ.ّؼ  زع عبلمة اإلعراب، والسردر هشا 

                                                 

٘7
أما إن كان التعج  واقعًا عمى السرشؾ ، فسا اسؼ مؾصؾل، والسعشذى: أعجبشذي الذذي صذشعتو، فشقذؾل فذي إعرابيذا: )مذا( اسذؼ مؾصذؾل  

بسعشى الذي، مبشي عمى الدكؾن، في محل رفع فاعل، وجسمة )صذشعَت( صذمة السؾصذؾل ال محذل ليذا مذؽ اِلعذراب، والعاوذد محذذو )وىؾ 
 تقديره: صشعتو. الياء(،
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  ومثمهرررا: يعجوشررري أ ررررَّػ لرررا ٌؼ، )يعجوشررري  مررررَّ إعرابرررر، )أنَّ  حررررف تؾ ضرررد و ررررب أو حررررف مذرررلر بال عرررل يشررررب
، )لررا ٌؼ  خوررر أن  السوترردأ ويرسررع الخوررر، و)ال رراف  ضررسضر مترررل موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل  رررب ا ررؼ أنَّ

 ر السؤول مؽ ]أنَّ وا سها وخورها[ سي محل رسع ساعل، تقدير : لياُمػ.مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة، والسرد
ولرؾ  ا رك الجسمرة: أ  سرا لرا سان، ل ران تقردير  ،   سة، ل ان تقدير السردر: لرياُمػِ ولؾ  ا ك الجسمة: أ ِػ لا 

لجسمررة: أ  ررؽَّ ولررؾ  ا ررك ا،  ولررؾ  ا ررك الجسمررة: أ  ررؼ لررا سؾن، ل رران تقرردير السررردر: لررياُم ؼ،  السررردر: لررياُم سا
 .لا ساٌت، ل ان تقدير السردر: لياُم ؽَّ 

وسرري قؾلررر تعررالى }أولررؼ يك هررؼ أ رررَّا أ زلشررا عميررػ ال ترراب يتمررى عمررضهؼ{ )أ َّررا أ زلشررا  السررردر السررؤول مررؽ ]أنَّ وا ررسها  
 وخورها[ سي محل رسع ساعل تقدير : إ زالشا.

شررحشا معشرى اال رؼ، وقمشرا يشقدرؼ اال رؼ الر ي يكرؾن سراعبل   إذن ال اعل هؾ اال رؼ السرسرؾل السر  ؾر قومرر سعمرر، وقرد 
 إلى قدسضؽ: لريا، ومؤول بالرريا.

 : قؾلر )السرسؾل ، سإن ال اعل مرسؾل،  األمثمة الستقدمة، و حؾ: جاء خالٌد، جاء غبلٌم.القيد الثاني
 مي:وقد يكؾن ال اعل مجرورا  سي ل غر، ل شر سي محل رسع، وذلػ سي حاالت، مشها ما ي 

إن جر بحرف جر زا د،  حؾ: ما جاء مِرْؽ رجلٍ ، سقؾلرػ )مرِرْؽ  حررف جرر زا رد، و ريأتي شررحر سري براب  الحالة اْلولى:
 حروف الجر، )رجٍل  ا ؼ مجرور ل غا  بحرف الجر الزا د مرسؾل محبل  عمى أ ر ساعل.

شرراَس{ )لررؾال  حرررف امتشررال لؾجررؾد، )دسررُع  موترردأ : إن أضرريم السررردر إلررى ساعمررر،  حررؾ: }ولررؾال َدْسررُع ِت الالحالذذة الثانيذذة
مرسؾل، وهؾ مزاف، ول ل الجبللة مجرور ل غرا  عمرى أ رر مزراف إليرر، مرسرؾل محربل  عمرى أ رر ساعرل، )الشراَس  

 السوتدأ مح وف، تقدير : مؾجؾٌد. م عؾل بر، وال ي  رلر هؾ السردر، وخور
 : قؾلر )الس  ؾر قومر سعمر .القيد الثالأ

 ن يدو  اال َؼ ال اعَل: سعٌل تاٌم، أو ما يذلر ال عل، و ال اعل هؾ ال ي سعل ال عل، أو قام بر.يذترط أ 
 : إذا  و  اال ؼ ال اعل: سعٌل تاٌم.الحالة اْلولى

  حؾ: جاء زيٌد، )زيٌد  ساعل، أل ر  و  ب عل تام، وزيٌد هؾ ال ي جاء. 
سشحررؾ:  رران زيررٌد قا سررا ، )زيررٌد  ا ررؼ  رران ولرريس سرراعبل ، ألن  و عشرري بالتررام مررا لرريس  اقرررا ، أي: لرريس  رران وأخؾاتهررا، 
 الخور وهؾ )الؿيام . ير  لؼ يدشد إلى )كان  بل أ شد إل)زيدٌ 
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 خوررررؾبرررة مرررؽ الجسمرررة إال بعرررد مجررريء السؾعهرررا ال ت ضرررد ال ا ررردة األ ا رررية السظموبعلرررارة أ رررهل  ررران وأخؾاتهرررا مرررع مر  
شرى األ ا ري السرراد وهر ا يخررالف األسعرال التامرة سرإن السعشرى األ ا رري السشررؾب هرؾ الر ي يررتسؼ السع لخورالسشررؾب، سرا

، ستدررسى أسعرراال تامررة بخرربلف  رران وأخؾاتهررا سرربل يررتؼ السعشررى باال ررؼ السرسررؾل بعرردها ؾعهررا ال اعررل أو  ا ررب ال اعررليررتؼ بسرس
 ال يدسى مرسؾل )كان  وأخؾاتها ساعبل  عشد الجسهؾر. سم لػ
 ل، أل ر  و  ب عل تام، وزيٌد هؾ ال ي يقؾم.و حؾ: يقؾُم زيٌد، )زيٌد  ساع 

 : إذا  و  اال ؼ ال اعل: ما يذلر ال عل.الحالة الثانية
 ما يذلر ال عل هؾ: ما ليس ب عل ويعسل عسل ال عل، وهؾ أ ؾال، مشها ما يمي: 

محبل  عمرى أ رر ساعرل  السردر،  حؾ: }ولؾال دسُع ِت الشاَس{ ل ل الجبللة مجرور ل غا  عمى أ ر مزاف إلير مرسؾل .ٔ
 لمسردر )دسع .

ا ؼ ال اعل،  حؾ: أقا ٌؼ الزيردانِ ؟ )قرا ٌؼ  موتردأ، وهرؾ ا رؼ ساعرل يرسرع ال اعرل، )الزيردان  ساعرل ال رؼ ال اعرل قرا ٌؼ،  .ٕ
  د مدد الخور.

ل لمررر ة الررر ة السذرروهة،  حررؾ: أكررريؼ الزيرردان؟ )كررريٌؼ  موترردأ، وهررؾ لرر ة مذرروهة يرسررع ال اعررل، )الزيرردانِ   ساعرر .ٖ
 السذوهة  ريٌؼ،  د مدد الخور.

 :يدل عمى أن هشاك حالتضؽ : )اال ؼ ال ي سعل ال عل، أو قام بر ، سي تعريم ال اعل  وقؾلشا 
 : أن ال اعل هؾ ال ي سعل ال عل حؿيقة،  حؾ: قاَم زيٌد، سزيٌد هؾ ال ي قام.اْلولى
، مرررَض زيررٌد، سزيررٌد لررؼ يسررك   دررر، ولررؼ يسرررض   دررر، ل ررؽ : أن ال اعررل هررؾ الرر ي قررام بررر ال عررل،  حررؾ: مرراَت زيرردٌ الثانيذذة

 السؾت والسرض قاما بر.
 سشأخ  مؽ ه ا أّن ال اعل الظبلحا  هؾ مؽ قام بر ال عل  ؾاء أوجد  أم ال. 
: أن ال اعررل هررؾ: ا ررؼ، مرسررؾل، قومررر سعررل تررام أو مررا يذررلر ال عررل، وهرر ا اال ررؼ هررؾ الرر ي سعررل فالحاصذذل مسذذا سذذبق 

 ر.ال عل أو قام ب
 سخرج به ا التعريم: 

 السوتدأ، أل ر لؼ يدو  بال عل،  حؾ: زيٌد قا ٌؼ. .ٔ
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خور إنَّ وأخؾاتها، أل ر لؼ يدو  بال عل،  حؾ: إنَّ زيدا  قا ٌؼ، سإنَّ حرف تؾ ضد و رب يشرب السوتدأ ويرسع الخورر،  .ٕ
 العامل ؼير حرف ال سعل.  رب )زيدا  ، ورسع )قا ٌؼ ، سقا ٌؼ ا ؼ إنَّ مرسؾل، وال يعتور ساعبل  ألن

 ا ؼ  ان وأخؾاتها، وا ؼ  اد وأخؾاتها، أل ها أسعال  اقرة تحتاج إلى ا ؼ وخور، ال إلى ساعل وم عؾل. .ٖ

 أقدام الفاعل
 وال اعل قدسان، األول: عاهر، والثا ي: مزسر. 

ل قا ررل: جرراء محسررٌد لررمى ت سالغرراهر: مررا يرردل عمررى معشررا  برردون حاجررة لقريشررة ت مررؼ أو خظرراب أو غرررَضلة، سررإن قررا  ٔ)
مؽ غضر حاجرة إلرى أيِّ قريشرة،  رت مؼ أو خظراب يعرف مؽ هؾ  ضد ا ل لمى ت عمير و مؼ عمير و مؼ بالح ، 

 أو غضلة، و  لػ: ذهَب زيٌد، جاَء عسٌرو، }قاَل  ؾٌح{.

 مسة )أ ا  مثبل ، مكتؾبرة عمرى لرؾح، والسزسر: ما يدل عمى السراد مشر بقريشة َتَ ّمؼ أو خظاب أو َغضلة، سمؾ وجدت   ٕ)
سمؽ ت هؼ السراد مشها إال إذا عرسك الست مؼ بها ال ي  توها، وإذا  شُك أت مؼ عرؽ   دري سرأقؾل: أ را مدرمٌؼ، سهشرا ت هرؼ 

 معشى  مسة )أ ا .
ذ يؾجررر و رر لػ إن قررال األ ررتاذ لظبلبررر: أجررب أْ ررَك عمررى الدررؤال، سرربل ي هررؼ السررراد مررؽ )أ ررك  إال إذا  رران األ ررتا 

 الخظاب إلى إ دان معضؽ، ؼيعمؼ معشى أْ َك مؽ قريشة السخاطلة.
و  لػ قؾلشرا: هرؾ قرا ٌؼ، سربل ي هرؼ السرراد مرؽ )هرؾ  إال إذا عرسشرا مرجرع الزرسضر،  رأْن  شرا  رت مؼ عرؽ زيرٍد مرثبل، ّرؼ  

 قمشا: هؾ قا ٌؼ، سهشا قريشة ال ضلة، أي مرجع الزسضر، هي التي عرستشا معشى هؾ.
 إذن هؾ ما ال يدل عمى السراد مشر إال بقريشة ت مؼ أو خظاب أو غضلة، مثل: أ ا، وأ ك، وهؾ. سالزسضر 
والغرراهر هررؾ مررا يرردل عمررى معشررا  مررؽ غضررر حاجررة إلررى قريشررة، مثررل قؾلشررا: جرراء ر ررؾُل ت لررمى ت عميررر و ررمؼ  
 بالح .

 وقد مثل السرشف رحسر ت تعالى لمغاهر والسزسر، ولشودأ بالغاهر.

 حاالت الفاعل الغاىرال : أو 
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: إما أن يكؾن م ردا ، أو مثشى، أو مجسؾعا  جسعا  م  را   السا ، أو مجسؾعا  جسعرا  مؤ ثرا   رالسا ، أو ال اعل الغاهر  
مجسؾعا  جسع ت دضر، وسي ه   الحاالت، إما أن يكؾن م  را  أو مؤ ثا ، ّؼ ال عل ال ي يرسع ال اعل الغاهر إمرا أن يكرؾن 

 أو مزارعا ، وقد مثل السرشف له   الحاالت، وإليػ بيا ها:ماضيا  

 الس رد

 م  ر 
 قاَم زيدٌ  سعل ماض

 يقؾُم زيدٌ  سعل مزارل

 مؤ ث
 قاَمْك هشدٌ  سعل ماض

 تقؾُم هشدٌ  سعل مزارل

 السثشى

 م  ر
 قاَم الزيدان ِ  سعل ماض

 يقؾُم الزيدان ِ  سعل مزارل

 مؤ ث
 قاَمِك الهشدان ِ  سعل ماض

 تقؾُم الهشدان ِ  سعل مزارل

 الجسع الدالؼ

 جسع م  ر  الؼ
 قاَم الزيدون َ  سعل ماض

 يقؾُم الزيدونَ  سعل مزارل

 جسع مؤ ث  الؼ
 قاَمِك الهشداتُ  سعل ماض

 تقؾُم الهشداتُ  سعل مزارل

 جسع الت دضر

 م  ر
 حزَر األلدقاءُ  سعل ماض

 يحزُر األلدقاءُ  سعل مزارل

 مؤ ث
 قاَمِك الهشؾدُ )جسع هشد  عل ماضس

 تقؾُم الهشؾدُ  سعل مزارل

 : علمات رفع الفاعل، ولكؽ علمة رفعو تختمف وإليػ ل في جسيع الحاالت الدابقة مرفؾ الفاع 
 يرسع ال اعل بأحد العبلمتضؽ التالضتضؽ:

 : الزسة، ولها حاالت:العلمة اْلولى

 الزسة السقدرة لمتع ر، مثل: قاَم ال تى. .   ٕ          الزسة الغاهرة، مثل: قاَم زيٌد. .ٔ
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 ٛ٘الزسة السقدرة لمسشا لة، مثل: جاَء لديقي .ٗالزسة السقدرة لمثقل، مثل: جاَء القاضي.  .ٖ
 : الحروف الشا لة عؽ الزسة، وهي حرسان:العلمة الثانية

 تقؾُم الهشدانِ مثالر: قاَم الزيدانِ ، يقؾُم الزيداِن، قامِك الهشداِن،  األلف. .ٔ
 الؾاو. مثالها: جاَء الزيدون، يجيُء الزيدون، جاَء أخؾك، يقؾُم أخؾك. .ٕ

 وقد مثل السرشف رحسر ت تعالى ل ل ما  و ، وه ا  ر ذ ر  ه   األمثمة ال ثضرة، سارجع إلضها وتأممها. 

 حاالت الفاعل السزسرثانيا : 
تقدم أّن الزسضر السترل هرؾ الر ي ال يقرع سري ابترداء ال ربلم، وقد ، ال اعل السزسر قد يكؾن متربل ، وقد يكؾن مش ربل  

، بلم، ويقع بعد )إال  سي االختيراروال يقع بعد )إال  إال سي ضرورة الذعر، وعكدر الزسضر السش رل، ؼيقع سي ابتداء ال 
خظراب ا ، وقد يكرؾن ضرسضر ، ألن ال اعل قد يكؾن م ردا  أو مثشى  أو جسعو ل مؽ السترل والسش رل اّشا عذر ضسضرا 

بقؾلررر )والسزررسر اّشررا عَذررَر،  حررؾ قؾلررػ: ضررسا ر الرسررع السترررمة السرررشف رحسررر ت تعررالى  أو ت مررؼ أو غضلررة، وقررد جسررع
، وضرررَب، وضرررَبْك، وضررربا، وضررربتا، وضرررُبؾا،  ضرررْبُك، وضرررْبشا، وضرررْبَك، وضرررْبِك، وضرررْبتسا، وضرررْبتْؼ، وضررربُتؽَّ

 وضرْبَؽ .
 ر السترلال اعل السزس

 قد شرحشا ه ا مؽ قول، و مخرر هشا لػ لتثوضك السعمؾمات: 
 رررررررررررُت، ضرررررررررربُك، 

 أكرمُك.

موشررررررري عمرررررررى الدررررررركؾن،  الفعذذذذذذذل:
 الترالر بزسضر رسع متحرك.

والتررررررراء ضرررررررسضر متررررررررل موشررررررري عمرررررررى 
 )الزؼ  سي محل رسع ساعل.

 ررررررررررررررْر ا، ضرررررررررررررْربشا، 
 أكرْمشا

موشرررررري عمررررررى الدرررررركؾن، الترررررررالر 
 بزسضر رسع متحرك.

ضرررررررسضر متررررررررل موشررررررري عمرررررررى  و) رررررررا 
 )الدكؾن  سي محل رسع ساعل.

 ررررررررررْرَت، ضررررررررررْبَك، 
 أكرْمَك.

موشرررررري عمررررررى الدرررررركؾن، الترررررررالر 
 بزسضر رسع متحرك.

والتررررررراء ضرررررررسضر متررررررررل موشررررررري عمرررررررى 
 )ال تا  سي محل رسع ساعل.

 ررررررررررْرِت، ضررررررررررْبِك، 
 أكرْمِك.

موشرررررري عمررررررى الدرررررركؾن، الترررررررالر 
 بزسضر رسع متحرك.

مرررررررى والتررررررراء ضرررررررسضر متررررررررل موشررررررري ع
 )ال در  سي محل رسع ساعل.

                                                 
 وبعضهم جيعلها يف ىذه اغبالة مقدرة للتعذر الطارئ. 58
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 ررررررررْرتسا، ضرررررررْربتسا، 
 أكرْمتسا.

موشرررررري عمررررررى الدرررررركؾن، الترررررررالر 
 بزسضر رسع متحرك.

و)تسررررررا  ضررررررسضر مترررررررل موشرررررري عمررررررى 
 )الدكؾن  سي محل رسع ساعل.

 ررررررررررررْرتؼ، ضررررررررررررْبتؼ، 
 أكرْمتؼ.

موشرررررري عمررررررى الدرررررركؾن، الترررررررالر 
 بزسضر رسع متحرك.

و)ترررررررؼ  ضرررررررسضر متررررررررل موشررررررري عمرررررررى 
 محل رسع ساعل.)الدكؾن  سي 

 ، ، ضررررررررررْبتؽَّ  رررررررررررْتؽَّ
.  أكرْمتؽَّ

موشرررررري عمررررررى الدرررررركؾن، الترررررررالر 
 بزسضر رسع متحرك.

و)تررررررؽَّ  ضررررررسضر مترررررررل موشرررررري عمررررررى 
 )ال تا  سي محل رسع ساعل.

والزررسضر السدررتتر )هررؾ  سرري محررل رسررع  موشي عمى ال تا، وهؾ األلل.  رَر، ضرَب، أكرمَ 
 ساعل.

َ َررررررررررَرْت، َضرررررررررَرَبْك، 
 َأْكَرَمْك.

وتاء التأ ضث الداكشة حررف ال محرل لرر  موشي عمى ال تا، وهؾ األلل.
مرررؽ اإلعرررراب، وال اعرررل ضرررسضر مدرررتتر 

 تقدير  هي.

واأللرررررف ضررررررسضر مترررررررل موشرررررري عمررررررى  موشي عمى ال تا، وهؾ األلل.  رَرا، ضرَبا، أكرَما.
 )الدكؾن  سي محل رسع ساعل.

 رررررررررررررُروا، ضرررررررررررررُبؾا، 
 أكرُمؾا.

برررؾاو موشررري عمرررى الزرررؼ، التررررالر 
 الجساعة.

والرررررررؾاو ضرررررررسضر متررررررررل موشررررررري عمرررررررى 
 )الدكؾن  سي محل رسع ساعل.

َ َرررررررررررررْرَن، ضررررررررررررَرْبَؽ، 
 أكَرْمؽَ 

موشرررررري عمررررررى الدرررررركؾن، الترررررررالر 
 بزسضر رسع متحرك.

و)َن  ضررررررررسضر مترررررررررل موشرررررررري عمررررررررى 
 )ال تا  سي محل رسع ساعل.
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 الفاعل السزسر السشفرل
 وهؾ اّشا عذر أيزا: 

 اإلعراب السثال الزسضر

)ما( حر  نفي مبشي عمى الدذكؾن، )جذاء( فعذل مذاض مبشذي  ما جاء إال أ ا أ ا
 عمى الفتح، )إال( أداة حرر أو أداة استثشاء ممغاة، 

 في محل رفع فاعل ٜ٘عمى الفتح)أنا( لسير مشفرل مبشي 

 ) حُؽ  ضسضر مش رل موشي عمى الزؼ سي محل رسع ساعل ما جاء إال  حؽ  حؽُ 

 أ َك  ضسضر مش رل موشي عمى ال تا سي محل رسع ساعل) ما جاء إال أ كَ  أ كَ 

 )أ ِك  ضسضر مش رل موشي عمى ال در سي محل رسع ساعل ما جاء إال أ كِ  أ كِ 

 )أ تسا  ضسضر مش رل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل ما جاء إال أ تسا أ تسا

 محل رسع ساعل)أ تْؼ  ضسضر مش رل موشي عمى الدكؾن سي  ما جاء إال أ تؼْ  أ تؼْ 

 )أ تؽَّ  ضسضر مش رل موشي عمى ال تا سي محل رسع ساعل ما جاء إال أ تؽَّ  أ تؽَّ 

 )هَؾ  ضسضر مش رل موشي عمى ال تا سي محل رسع ساعل ما جاء إال هؾَ  هؾَ 

 )هَي  ضسضر مش رل موشي عمى ال تا سي محل رسع ساعل ما جاء إال هيَ  هيَ 

 مش رل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل )هسا  ضسضر ما جاء إال هسا هسا

 )هْؼ  ضسضر مش رل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل ما جاء إال هؼْ  هؼْ 

 )هؽَّ  ضسضر مش رل موشي عمى ال تا سي محل رسع ساعل ما جاء إال هؽَّ  هؽَّ 

                                                 
 على اللغة األفصح اليت ربذؼ األلف وصال .  ٜ٘
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 السبحأ الثاني
 السفعؾل الذي لؼ يدؼ فاعمو

 : قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى
 (ب السفعؾل الذي لؼ يدؼ فاعمو)با

ُلُو َوكُ  ِدَر َما َقْبَل آِخرِِه ، َوِإْن َكاَن )) َوُىَؾ : االْسُؼ اْلَسْرُفؾُ  الَِّذي َلْؼ ُيْذَكْر َمَعُو َفاِعُمُو . َفِإْن َكاَن اْلِفْعُل َماِلًيا َلؼَّ َأوَّ
ُلُو َوُفِتَح َما َقْبَل آِخرِِه .  َعَمى ِقْدَسْيِؽ : َعاِىٍر ، َوُمْزَسٍر . َوُىؾَ  ُمَزاِرًعا ُلؼَّ َأوَّ

 َفالغَّاِىُر َنْحَؾ َقْؾِلَػ : ُلِرَب َزْيٌد ، َوُيْزَرُب َزْيٌد ، َوُأْكِرَم َعْسٌرو ، َوُيْكَرُم َعْسٌرو .
، ُتْؼ ، َوُلِرْبُتؽَّ ، َوُلِربِرْبُتَسا ، َوُلِربْ َواْلُسْزَسُر ِاْثَشا َعَذَر ، َنْحَؾ َقْؾِلَػ : ُلِرْبُت ، َوُلِرْبَشا ، َوُلِرْبَت ، َوُلِرْبِت ، َولُ 

 . َوُلِرَبْت ، َوُلِرَبا ، َوُلِرُبؾا ، َوُلربؽ ((

 الذرح
 هشاك دواٍل تقتزي ح ف ال اعل ، ويترتب عمى ه ا الح ف أمران ال بد مشهسا: 

 .و يأتي بيا ر  : ت ضضر يظرأ عمى ال علاْلمر اْلول
 ؽ ال اعل، يحل محمر، ويجري عمير  ثضر مؽ أحكام ال اعل الدابقة، مشها:: إقامة  ا ب عاْلمر الثاني
 ْكِرَمْك هشٌد. ان الشا ب مؤ ثا  يؤ ث ال عل،  حؾ: أُ  ر إنإ   ٕ)             أن ه ا الشا ب يرُْرسُع.  ٔ)
 ويجب تأخضر الشا ب عؽ ال عل.  ٖ) 

)ال رَؽ  م عؾل بر مشررؾب، سر)زيٌد  سي السثالضؽ ساعل مرسؾل و مثال ذلػ: َقَظَع زيٌد ال رَؽ، يرَْقَظُع زيٌد ال رَؽ. 
 وعبلمة  رلر ال تحة.

 سإذا أرد ا ح ف ال اعل لدوب مؽ األ لاب السوضشة سي مؾضعر:

 ؾاء  ان ماضيا  أم مزارعا  ر ّرؼ إْن  ران ماضريا    درر مرا قورل  ، ضضرا  عمى ال عل، بأن  زؼ أولر ت أوال   جري   ٔ)
ارعا    رتا مرا قورل آخرر ، سشقرؾل سري )َقَظرَع : )ُقِظرَع ، و قرؾل سري )َيْقَظرُع : )ُيْقَظرُع ، هر   هري آخر ، وإْن  ران مزر

 الخظؾة األولى.
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وأمررا الخظررؾة الثا يررة، سهرري أن  جعررل الس عررؾل بررر السشرررؾب: مرسؾعررا ، و  ضررر ا ررسر، ؼيرررضر ا ررسر اآلن  ا ررب   ٕ)
 ال اعل، أو الس عؾل ال ي لؼ يدؼ ساعمر.

 لدابقة به ا الذكل:سترضر الجسمة ا 
 الجسمة حال  ؾن ال عل

 موشيا لمسعمؾم

 الجسمة حال  ؾن ال عل
 موشيا لسا لؼ يدؼ ساعمر

 

ال رررررررؽ بعررررررد الت ضضررررررر لررررررار  ُقِظَع ال رؽُ  َقَظَع زيٌد ال رؽَ 
 ُيْقَظُع ال رؽُ  َيْقَظُع زيٌد ال رؽَ  مرسؾعا  بعد أن  ان مشرؾبا.

 وهك ا سي األمثمة التالية: 
 ُضِرَب عسٌرو ٌد عسر اضرَب زي

 ُيْزَرُب عسٌرو َيْزِرُب زيٌد عسر ا

 ُأْكِرَم الزيمُ  أْكَرَم زيٌد الزيمَ 

 ُيْ َرُم الزيمُ  ُيْ ِرُم زيٌد الزيمَ 

 ُحرَِّك ال رؽُ  َحرََّك الهؾاُء ال رؽَ 

ُك الهؾاُء ال رؽَ   ُيَحرَُّك ال رؽُ  ُيَحرِّ

سري قؾلشرا )ُقِظرَع ال ررُؽ ، سربل يجرؾز أن  قرؾل )ال ررُؽ ُقِظرَع  عمرى  و ا ب ال اعل واجب الترأخضر عرؽ ال عرل،  سرا 
 أن )ال رُؽ   ا ب عؽ ال اعل، بل هؾ هشا موتدأ مرسؾل.

بخبلف )َقَظَع زيٌد ال رَؽ ، ؼيجؾز أن تقؾل: )ال رَؽ قظَع زيٌد ، ويكؾن )ال رَؽ  م عؾال  برر مقردما .إذن الس عرؾل  
 يجؾز تقديسر عمى ال عل إال إذا مشع ما ع بخبلف ما إذا لار  ا لا  سبل يجؾز تقديسر.بر قول أن يرضر  ا لا  عؽ ال اعل 

 )إعراب الجسمة( حال كؾن الفعل مبشيا لسا لؼ يدؼ فاعمو

قظذع: فعذل مذاض، مبشذي لسذا لذؼ يدذؼ فاعمذو )وبعزذيؼ يقذؾل: مغيذر الرذيغة(، مبشذي  : )ُقِظَع الغرذُؽ( نحؾ تقؾل في
 ؽ الفاعل مرفؾ ، وعلمة رفعو الزسة.عمى الفتح، )الغرؽ( ناو  ع

  يقظع: سعل مزارل موشي لسا لرؼ يدرؼ ساعمرر )وبعزرهؼ يقرؾل: م ضرر الرري ة ، مرسرؾل لتجررد  وتقؾل في )ُيْقَظُع الغرؽُ 
 مؽ الشالب والجازم، وعبلمة رسعر الزسة، )ال رؽ   ا ب عؽ ال اعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة.
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 و  لػ تقؾل سي بؿية األمثمة. 
و ل ما  و  معشى قؾلر السرشف رحسر ت تعالى )وهؾ اال ؼ السرسؾل ال ي لؼ ي  ر معر ساعمرر، سرإن  ران ال عرل  

 ماضيا : ُضؼَّ أوُلر، وُ ِدَر ما قول آخر ، وإن  ان مزارعا : ُضؼَّ أوُلر، وستا ما قول آخر  .
 مي:ومؽ األمثمة األخرى عمى طريقة بشاء ال عل لسا لؼ يدؼ ساعمر ما ي 

ـُ ال تابُ  َقَرَأ أ امُة ال تابَ   ُقِر

 ُيْقَرُأ ال تابُ  َيْقرُأ أ امُة ال تابَ 

 ُكِتَب الدرُس  َكَتَب زهضٌر الدرَس 

 ُ ِرَر السغمؾمُ  َ َرَر أ امُة السغمؾمَ 

 ُيْشَرُر الح ُّ  َيْشُرُر خالٌد الح َّ 

 ُيْدت َ ُر تُ  َيْدَتْ ِ ُر الس  ُب تَ 

 ُيْظَمُب العمؼُ  العمؼَ  َتْظُمُب  عادُ 

 أُْعِظَي ال قضرُ  أَْعَظى  عضٌد ال قضرَ 

ُؼ الشاُس العمساءَ   ُيَعغَُّؼ العمساءُ  ُيَعغِّ

يُؼ الح َّ   يرُترَّورَُع الح ُّ  َيتَِّلُع إبرـا

 ُيشاُل الجزاءُ  َيَشاُل العالي جزاَء 

 فعل اْلمر ال يبشى لسا لؼ يدؼ فاعمو
ا، ألن ساعمررر هررؾ السخاطررب، والسخاطررب ال  سعررل األمررر ال يكررؾن موشيررا    ا، سرربل يكررؾن م ضررر الررري ة أبررد  لمجهررؾل أبررد 

 يكؾن إال معمؾما عشد مؽ يخاطلر.
 أقدام ناو  الفاعل : 

 ابؽ آجروم رحسر ت تعالى )وهؾ عمى قدسضؽ: عاهر، ومزسر. قال  
 م عسٌرو.،  حؾ قؾلػ: ُضِرب زيٌد، وُيزَرب زيٌد، وُأكِرم عسٌرو، وُي رَ فالغاىر 
، وُضرِرَب، والسزسر  ، اّشا عذر:  حؾ قؾلػ: ُضِربُك، وُضِربشا، وُضِرْبَك، وُضِرْبِك، وُضرِربتسا، وضرربتؼ، وضررْبُتؽَّ

 وُضِرَبْك، وُضِربا، وُضِربؾا، وُضِرْبَؽ  سذرحر اآلتي.
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مش ررل. وأ رؾال  رل يشقدؼ  ا ب ال اعل،  سا ا قدؼ ال اعل، إلى: عاهر، ومزسر، ويشقدؼ السزسر إلى مترل، و  
قدررؼ مررؽ السزررسر اّشررا عذررر، اّشرران لمسررت مؼ، وخسدررة لمسخاطررب، وخسدررة لم ا ررب، وقررد ذ ر ررا ت رررضل ذلررػ  مررر سرري برراب 

 ال اعل، سبل حاجة إلى إعادتر.

 تدريبات عمى ناو  الفاعل : 

 التدري  اْلول 
ل الس عررؾل  ا لررا  عشررر، واضررل  كررل جسمررة مررؽ الجسررل اآلتيررة مؤل ررة مررؽ سعررل وساعررل وم عررؾل، ساحرر ف ال اعررل واجعرر 

 ال عل بالذكل ال امل.
 اشترى أخي  تابا .  ٕ)                َقَظَع محسؾٌد زهرة .  ٔ)
يُؼ درَ ر.   ٖ)  َيَتَعمَّؼ ابشي الرمايَة.  ٗ)                َقرأ إبرـا

 جؾاب التدري  اْلول

 بٌ   ُاْشُتِرَي  تإجؾاب )،      ٓٙ   ُقِظَعْك زهرةٌ ٔجؾاب )
ـَ الدرُس.ٖ، جؾاب )ٔٙ  ٕٙ  ُتَتَعمَُّؼ الرمايةُ ٗجؾاب ) ،       ُقِر

 تدري  ثان )عمى ناو  الفاعل(
 ابؽ  ل سعل مؽ األسعال اآلتية لسا لؼ يدؼ ساعمر، واضلظر بالذكل، وضؼ إلير  ا ب ساعل يتؼ بر معر ال بلم. 
َرُأ، َيْوِري.  ِْ  ُيْ ِرُم، َيْقَظُع، َيْعُوُر، َيْأُكُل، َيْ 

 جؾاب التدريب الثا ي
   ُيْعَوُر الشهُر.ٖجؾاب )       ُيْقَظُع الذجُر. ٕجؾاب )       ُيْ َرم زيٌد.ٔجؾاب )

                                                 
 ]الحظ زايدة اتء التأنيث ألف الزىرة مؤنثة[. ٓٙ

، ُاؤتسؽ[. ٔٙ  ]الحل أن السوشي لمسجهؾل إذا  ان أولر هسزة ولل تزؼ دا سا ، مثل: ُاْجترُثَّْك، ُا تهـز

 ]الحل اإلتيان بالتاء ألن الرماية مؤ ثة[. ، ٔٙ
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   ُيْوَرى القمُؼ.ٙجؾاب )       ُيْقَرُأ الدرُس. ٘جؾاب )    ُيْؤَ ُل الظعاُم. ٗجؾاب )

 التدري  الثالأ )عمى الفاعل وناوبو(
 لسوشي لمسعمؾم، وال عل السوشي لسا لؼ يدؼ ساعمر، مؽ بضؽ ال مسات التي سي العلارات اآلتية:َعضِّؽ ال اعل، و ا لر، وال عل ا

 مؽ لؼ يح ِر العؾاقَب ؛ لؼ يجْد لر لاحلا .  ٕ)       ال خاَب مؽ ا تخار، وال  دَم َمْؽ ا تذار.  ٔ)
   در ؛ َيْدمْؼ.مؽ ُيؾَق ُشاَّ   ٗ)                      ال ُيبلم َمْؽ احتاط لش در.   ٖ)
 ُيرَسُع قدُر السجتهِد.  ٙ)                                  ُأِحبُّ الخضَر.   ٘)
 ُيثاُب الظا ُع.  ٛ)                                ُيْحرم ال دبلُن.   ٚ)
 ُيجاَزى العالي.  ٓٔ)                                 اعِص هؾاَك.   ٜ)
 هُد جا زة .ُمِشا السجت  ٔٔ)

لجٞجخلجُطدز٣دلجُلحُ  

  : )خاب  و) دم  موشي لمسعمؾم، )مؽ  سي السؾضعضؽ ساعل.ٔجؾاب )

  : )يح ر  و)يجد  موشيان لمسعمؾم، وال اعل مدتتر سضهسا، تقدير : هؾ.ٕجؾاب )

  : )يبلم  موشي لسا لؼ يدؼ ساعمر أو م ضر الري ة، )مؽ   ا ب ساعل.ٖجؾاب )

ي لسررا لررؼ يدررؼ ساعمررر، و ا ررب ال اعررل ضررسضر مدررتتر تقرردير : هررؾ، )يدررمؼ  موشرري لمسعمررؾم، وال اعررل  : )يررؾق  موشررٗجررؾاب )
 ضسضر مدتتر تقدير : هؾ.

  : )أحب  موشي لمسعمؾم، وال اعل ضسضر مدتتر تقدير : أ ا.٘جؾاب )

  : )يرسع  موشي لسا لؼ يدؼ ساعمر، أو م ضر الري ة، )قدر   ا ب ساعل.ٙجؾاب )

 رم  موشي لسا لؼ يدؼ ساعمر، أو م ضر الري ة، )ال دبلن   ا ب ساعل. : )يحٚجؾاب )

  : )يثاب  موشي لسا لؼ يدؼ ساعمر، أو م ضر الري ة، )الظا ع   ا ب ساعل.ٛجؾاب )

  : )اعص  سعل أمر موشي لمسعمؾم، وال يكؾن إال   لػ، وال اعل مدتتر تقدير  أ ك.ٜجؾاب )

 لسا لؼ يدؼ ساعمر أو م ضر الري ة، )العالي   ا ب ساعل.  : )يجازى  سعل مزارل موشيٓٔجؾاب )
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  : )مشا  سعل ماض موشي لسا لؼ يدؼ ساعمر، أو م ضر الري ة، )السجتهد   ا ب ساعل.ٔٔجؾاب )

 رابع )عمى ناو  الفاعل(التدري  ال
 ما ال رق سي اإلعراب بضؽ الجسمتضؽ اآلتضتضؽ سي الشسؾذجضؽ اآلتضضؽ: 

 السجتهُد، والثا ية: السجتهُد ُيْ َرُم. األولى: ُيْ َرمُ   ٔ)
 األولى: ُيْخَذى تُ ، والثا ية: ُت ُيْخَذى.  ٕ)

 جؾاب التدري  الرابع
 الجسمة األولى سي الشسؾذجضؽ سعمية: 
س رري الشسررؾذج األول: ُي ررَرُم السجتهررُد، )ُي ررَرُم  سعررل مزررارل موشرري لسررا لررؼ يدررؼ ساعمررر، مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب  

 جازم، وعبلمة رسعر الزسة، )السجتهُد   ا ب ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة.وال
و رر لػ  قررؾل سرري الشسررؾذج الثررا ي: ُيْخَذررى ُت، )يخذررى  سعررل مزررارل موشرري لسررا لررؼ يدررؼ ساعمررر، مرسررؾل لتجرررد  مررؽ  

 الزسة. الشالب والجازم، وعبلمة رسعر الزسة، )ت  ل ل الجبللة  ا ب ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر
 أما الجسمة الثا ية سي الشسؾذجضؽ سهي ا سية: 
س ي الشسؾذج األول: السجتهُد ُي رَرُم، )السجتهرُد  موتردأ مرسرؾل باالبترداء، وعبلمرة رسعرر الزرسة الغراهرة، )ُيْ رَرُم  سعرل  

ا ررب ال اعررل مزررارل موشرري لسررا لررؼ يدررؼ ساعمررر، مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب والجررازم، وعبلمررة رسعررر الزررسة الغرراهرة، و 
 ضسضر مدتتر جؾازا  تقدير : هؾ، والجسمة ال عمية مؽ ]ال اعل و ا لر[ سي محل رسع خور السوتدأ.

 و  لػ  قؾل سي الشسؾذج الثا ي: ُت ُيْخَذى. 
يبلحررل مسررا  ررو : أن  ا ررب ال اعررل ال يدررسى بهرر ا اال ررؼ إال إذا وقررع بعررد ال عررل السوشرري لسررا لررؼ يدررؼ ساعمررر، مثررل:  
تُ ، وُيْ ررَرُم السجتهررُد، أمررا إن وقررع قوررل ال عررل السوشرري لسررا لررؼ يدررؼ ساعمررر،  حررؾ: ُت ُيْخَذررى، السجتهررُد ُيْ ررَرُم، سهررؾ ُيْخَذررى 
 موتدأ.

 خامس )عمى ناو  الفاعل(التدري  ال
 ال عل )ُي َرم ، إن أ شد إلى م رد أو مثشى أو جسع، ؟هل يت ضر  

 جؾاب التدري 
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تقرؾل: ُيْ رَرُم زيرٌد، ُيْ رَرُم الزيردانِ ، ُيْ رَرُم الزيردون، ُيْ رَرُم  ،  ة واحدة،  ال عرل مرع ال اعرلمى ليال يت ضر، بل يلقى ع 
 األوالُد.

 أخرر  قاعرردة مررؽ ذلررػ، وهرري: يلقررى ال عررل مررع  ا ررب ال اعررل عمررى لرري ة الس رررد، وإن  رران  ا ررب ال اعررل مثشررى  أو جسعررا ، 
 ْحَرُم الُ َدالى.كاألمثمة الدابقة، و حؾ: ُيعظى السجتهدانِ ، ويُ 

 دادس )عمى ناو  الفاعل(التدري  ال
 أعرب: ُيْعَظى السجتهدانِ ، وُيْحَرُم ال دالى. 

 جؾاب التدري  الدادس
ُيْحررَرُم وُيْعَظررى،  ررل مشهسررا سعررل مزررارل موشرري لسررا لررؼ يدررؼ ساعمررر أو م ضررر الررري ة، مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب  

 يحرم، والزسة السقدرة سي يعظى، مشع مؽ عهؾرها التع ر.والجازم، وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة سي 
 السجتهدان،  ا ب ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر األلف أل ر مثشى. 
 ال دالى:  ا ب ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة السقدرة، مشع مؽ عهؾرها التع ر. 

 دابع )عمى ناو  الفاعل(التدري  ال
 ُر، ُ ْذَكُر، ُتْذَكُر، زيٌد ُيْذَكُر.ُأْشكَ  أيؽ  ا ب ال اعل سي ه   الجسل: 

لجٞجخلجُطدز٣دلجُعحذغ 

 ا ب ال اعل سي جسيرع األمثمرة الدرابقة ضرسضر مدرتتر، تقردير  سري )أشركر  أ را، وتقردير  سري ) ذركر   حرؽ، وتقردير   
 سي )تذكر  أ ك، وتقدير  سي )يذكر  هؾ.

 ضسضر مدتتر. أخ  مؽ ذلػ قاعدة: إن لؼ ي  ر  ا ب ال اعل سي ال بلم سهؾ  

 ثامؽالتدري  ال
 بضؽ  ا ب ال اعل وعبلمة إعرابر مسا يأتي: 

 ُتْذَكُر الحدشة.  ُٗيَثاُب الظا عان. )  ُٖغِمَب اللاطل. )  ٕ) ُيْخَذى ت.  ٔ)
 ُتْحَسدون.  ُٛيجازى العالؾن. )  ُٚيرَسُع مقاُم العمساء. )  ٙزيد ُحِسَد. )  ٘)
 أ ك ُتحَسُد يا زيُد.  ٕٔساطسة ُتحَسُد. )  ٔٔت. ) عاُد ُحِسدَ   ُٓٔ ْحَسد. )  ٜ) 
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 ُيَ مُّ هؤالِء العراُة.  ٙٔ) ُيْحَسُد َمْؽ يتِ  ُت.  ُ٘ٔحِسدوا. )  َٗٔبَ لَك السعروَف سُحِسْدَت. )  ٖٔ)
 جؾاب التدريب الثامؽ

   ل ل الجبللة، وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة. ا ب ال اعل  : ٔجؾاب )

 ، وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة.  اللاطل اعل ) ا ب ال :ٕجؾاب )

  : الحدشة، وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة.ٗ : الظا عان، وعبلمة رسعر األلف أل ر مثشى. جؾاب )ٖجؾاب )

(: مقذام، وعلمذة رفعذو الزذسة ٙ(: ناو  الفاعل لذسير مدذتتر جذؾازًا، تقذديره: ىذؾ، يعذؾد إلذى زيذد. جذؾاب )٘جؾاب )
 الغاىرة.

 العالؾن، وعبلمة رسعر الؾاو، أل ر جسع م  ر  الؼ.   :ٚجؾاب )

  :  ا ب ال اعل: الؾاو، وهؾ ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع.ٛجؾاب )

  :  ا ب ال اعل ضسضر مدتتر، تقدير :  حؽ، سي محل رسع.ٜجؾاب )

 محل لها مؽ اإلعراب. :  ا ب ال عل ضسضر مدتتر جؾازا ، تقدير : هي، وتاء التأ ضث  اكشة ال ٓٔجؾاب )

  :  ا ب ال عل ضسضر مدتتر جؾازا ، تقدير : هي.ٔٔجؾاب )

  :  ا ب ال عل ضسضر مدتتر وجؾبا ، تقدير : أ ك.ٕٔجؾاب ) 

  :  ا ب ال اعل: التاء، وهؾ ضسضر مترل موشي عمى ال تا سي محل رسع.ٖٔجؾاب )

 دكؾن سي محل رسع. :  ا ب ال اعل: الؾاو، وهؾ ضسضر مترل موشي عمى الٗٔجؾاب )

  : َمْؽ، وهؾ ا ؼ مؾلؾل بسعشى ال ي، موشي عمى الدكؾن سي محل رسع.٘ٔجؾاب )

 :  ا ب ال اعل: أوالِء، وهؾ ا ؼ إشارة موشي عمرى ال درر سري محرل رسرع، و)هرا  التري سري أول )هرؤالء  حررف ٙٔجؾاب )
 تشوير.

 تشبيو : 

ِسرَدِت السجتهردُة، سري ال عرل الساضري، ومثرل: تحسرد السجتهردة، سري إن  ان  ا ب ال اعل مؤ ثا ، يؤ ث سعمر، مثل: حرُ   .ٔ
 ال عل السزارل.
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 تدسى الجسمة السر لة مؽ ال عل وال اعل، أو مؽ ال عل و ا ب ال اعل: جسمة سعمية. .ٕ

 التدري  التاسع )عمى الفاعل(
 بضؽ ال اعل مسا يمي، وبضؽ عبلمة إعرابر: 

 َطمعِك الذسُس.  َٗخِدَر السلظمؾن. )  ٖ)  بؾان.  ُيْذِ ِ  األٕ) َزَهَ  اللاطل.  ٔ)
 َساز َمْؽ يتقي تَ .  ٛاجتهدوا. )  ٚ َأطيعا السعمَؼ. )ٙاألوالُد َيْحَتِرُمؾن اآلباَء. )  ٘)
 َساز ه ا التمسضُ .  ٜ)

 جؾاب التدريب التا ع

  : اللاطل، ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة.ٔجؾاب )

 بؾان، ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر األلف، أل ر مثشى. : األٕجؾاب )

  : السلظمؾن، ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الؾاو، أل ر جسع م  ر  الؼ.ٖجؾاب )

  : الذسس، ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة الغاهرة.ٗجؾاب )

 ، وهؾ ضسضر مترل، موشي عمى الدكؾن سي محل رسع.ساعل  الؾاو  :٘جؾاب )

 ، وهؾ ضسضر مترل، موشي عمى الدكؾن سي محل رسع.ساعل   : األلفٙجؾاب )

 ، وهؾ ضسضر مترل، موشي عمى الدكؾن سي محل رسع.ساعل   : الؾاوٚجؾاب )

 ، وهؾ ا ؼ مؾلؾل بسعشى ال ي، موشي عمى الدكؾن سي محل رسع.ساعل    : َمؽْ ٛجؾاب )

 و)ها  مؽ )ه ا  حرف تشوير.، وهؾ ا ؼ إشارة موشي عمى الدكؾن سي محل رسع،  ذا ساعل : ٜجؾاب )

 تاب املثتدأ واخلرب

 ويذتسل عمى مبحثيؽ 
 السبحأ اْلول : السبتدأ والخبر وريو )تعريفيسا ... والتظابق بيشيسا(

 السبحأ الثاني :أقدام السبتدأ والخبر وريو مداول

 السدألة األولى: الراب  بضؽ السوتدأ والخور

 سمةالسدألة الثا ية: بيان الخور سي شلر الج

 السدألة الثالثة:  وب تدسية شلر الجسمة به ا اال ؼ
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 السبحأ اْلول
 السبتدأ والخبر تعريفيسا والتظابق بيشيسا

 :   ال ابؽ آجروم رحسر ت تعالىق
َلْيرِر ، َ ْحرَؾ َقْؾِلرَػ : )) َواْلَخَورُر : ُهرَؾ االْ رُؼ اْلَسْرُسرؾُل اْلُسْدرَشُد إِ  )) اْلُسْوَتَدُأ : هؾ االْ ُؼ اْلَسْرُسرؾُل اْلَعرِاري َعرِؽ اْلَعَؾاِمرِل المَّْ ِغيَّرِة .
ْيُدوَن َقاِ ُسؾَن    . ْيَداِن َقاِ َساِن    َو)) الزَّ  َزْيٌد َقاِ ٌؼ    َو)) الزَّ

 السبتدأمعشى  ررح

، والزيذدون قذذاوسؾن، الكفذاُر مخمذذدون فذذي نبُيشذا، زيذذٌد قذاوٌؼ، والزيذذداِن قاوسذذانِ  -صذمى ه عمذذي وسذذمؼ-محسذذٌد إذا قمشذا : 
 جيشَؼ.
 )لمى ت عمير و مؼ ، زيٌد، الزيداِن، الزيدون، ال  اُر، وجد ا  ل واحدة مشها:محسٌد  ا إلى ال مسات: إذا  غر 

 خالية مؽ عامل ل غي ألضل.. ٗ   سي أول الجسمة )غالل ا .  .ٖ  مرسؾع ا.   .ٕ ا سا . .ٔ

مؽ األمرؾر، ال يسكرؽ أن تدرت شي  مسة تتؼ السعشى األ ا ي لمجسمة )أي: تتزسؽ الحكؼ بأمر الخور وهؾ  وبعدها  .٘
الجسمة عشر سي إتسام معشاها األ ا ري   رالحكؼ عمرى زيرٌد أ رر قرا ٌؼ، و رالحكؼ عمرى الزيردان أ هسرا قا سران، و رالحكؼ 

لررمى ت عميررر و ررمؼ أ ررر  وضشررا، و ررالحكؼ عمررى ال  ررار أ هررؼ  ل ررضد ا عمررى الزيرردون أ هررؼ قررا سؾن، و ررالحكؼ عمررى 
 مخمدون سي جهشَؼ.

 الترري تررتؼ ال ا رردة  اترررف بالررر ات الدررابقة يدررسى موترردأ، وال مسررة األخرررى  ويكررؾن سرري أول الجسمررة، ال ررؼ الرر ي سا 
 تدسى خوَر السوتدأ.

 والسوتدأ والخور  ل مشهسا مرسؾل. 
 ررح رروط السبتدأ ومحترزات التعريف: 

 : أن يكؾن ا سا ، سخرج ال عل والحرف، سبل يكؾ ان موتدأيؽ.الذرط اْلول
: أن يكؾن مرسؾعا  ألالة، سبل يكؾن السوتدأ إال مرسؾعا  ل غرا  أو محربل . سخررج السشررؾب والسجررور بحررف ذرط الثانيوال

 جر ألمي.
 مثال السرسؾل ل غا : زيٌد قا ٌؼ، سقؾلشا )زيٌد  مرسؾل ل غ ا. 
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 موتدأ. مثال السرسؾل محبل : ه ا مدمٌؼ، سقؾلشا )ذا  ا ؼ إشارة موشي عمى الدكؾن سي محل رسع 
و  لػ: ما مؽ شؽيٍع لم اسريؽ يؾَم الؿيامِة، سقؾلشا )مؽ  حرف جر زا د، و يأتيػ بيا ر سي حرروف الجرر، وقؾلشرا  

)شررؽيع  ا ررؼ مجرررور ل غررا بسررؽ، مرسررؾل محرربل  عمررى أ ررر موترردأ، وقؾلشررا )لم رراسريؽ  الجررار والسجرررور مررع الزررسضر 
 السدتتر ؼير سي محل رسع خور.

 كؾن سي أول الجسمة خاليا  مؽ عامل ل غي ألضل.: أن يوالذرط الثالأ
 سخرج ا ؼ  ان،  حؾ:  ان زيٌد قا سا ، سبل يدسى زيٌد موتدأ، أل ر ُ و  بكان. 
 وخرج  حؾ: جاَء زيٌد، سبل يدسى زيٌد موتدأ، أل ر ُ و  ب عل تام، سهؾ ساعل ال موتدأ. 
موشي لسا لؼ يدرؼ ساعمرر أو م ضرر الرري ة، سقؾلشرا )زيرٌد  وخرج  حؾ: ُأْكِرَم زيٌد، سبل يدسى موتدأ، أل ر  و  ب عل  

  ا ب ساعل.

 ررح معشى العامل عشد الشحاة
ر سي آخرها الرسع أو الشرب أو الجر أو الجزم.   والعامل هؾ: ما يدخل عمى ال مسة سضّؤ
 مشررؾب بكران    سرا  قا)وهرؾ ا رسها، و  كانر)مثل:  ران، سإ هرا ترسرع وتشررب، تقرؾل:  ران زيرٌد قا سرا ، سزيرٌد مرسرؾل بر

 معسؾالن.  قا سا  )و  زيدٌ )وهؾ خورها، سال عل  ان عامل، و

 . ٍومثل: حرف الجر، سإ ر يجر اال ؼ بعد ، تقؾل: مررت بزيدٍ ، ساللاء عامل، وزيٍد معسؾل، ألن اللاء جرت زيد 
 والعؾامل ثلثة أنؾا : 

سدرد السعشرى السقررؾد مرؽ الجسمرة، مثرل:  ران، وأدوات  : عامل ألمي، وهؾ ما ال يسكؽ اال ت شاء عشرر، وإالالشؾ  اْلول
 الشرب، وأدوات الجزم.

: عامل زا د، وهؾ ال ي يسكرؽ اال رت شاء عشرر، مرؽ غضرر أن يترترب عمرى ح سرر سدراد السعشرى األلرمي غاللرا ، الشؾ  الثاني
 مثل بعض حروف الجر الزا دة.

شررؽيع  مررؽ َؼ  ررعضرا {، ومثررل: مررؽ، سرري قؾلشررا: مررامثررال حرررف الجررر الزا ررد: اللرراء، سرري قؾلررر تعررالى }و  ررى بجهررش 
، سربل يترأّر السعشرى األلرمي لمجسمرة  لم اسريؽ يؾم الؿيامة، س ل مؽ اللاء وِمْؽ حرف جر زا د، أل رر يسكرؽ ح سرر

ؼيرررا قؾلشررا سرري غضررر القرررآن )و  ررى جهررشُؼ  ررعضرا  ، ويرررا أيزررا  قؾلشررا: مررا شررؽيٌع لم رراسريؽ يررؾم الؿيامررة، سعشررد 
 مؽ الجسمة، و حؾ: ما جاء مؽ رجلٍ ، ؼيرا أن تقؾل: ما جاَء رجٌل. اْلساسي ت ضر السعشىح سهسا لؼ ي
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السدجد الحررام مؽ بخبلف حرف الجر األلمي، سبل يسكؽ اال ت شاء عشر،  حؾ } لحان ال ي أ رى بعود  ليبل  
 السدجد األقرى{ سبل تدتظيع ح ف )مؽ  و)إلى  وإال اختل السعشى األ ا ي. إلى

 : عامل شوير بالزا د، و يأتي شرحر سي باب حروف الجر إن شاء ت تعالى.الثالأ الشؾ 

 مثال السبتدأ السدتؾفي لمذروط الدابقة
 زيٌد قا ٌؼ، سقؾلشا )زيٌد  ا ؼ مرسؾل لؼ يتقدم عمير عامل ل غي. 

 الخبر
ر معرر ال ربلم، أي هرؾ الر ي ير  ر والخور  سا تقدم هؾ: اال ؼ السرسؾل ال ي يدشد إلى السوتدأ ويحسرل عميرر، سضرتؼ بر 

بعد السوتدأ ويتسؼ السعشى األ ا ي لمجسمة، ويتزسؽ الحكؼ بأمر مؽ األمؾر، وال يسكؽ أن تدت شي الجسمة عشر سري إتسرام 
 السعشى األ ا ي، وحكسر أ ر مرسؾل  سا  و .

:  وُضشا، سي قؾلشا: محسرٌد ر لرمى ت عميرر ومثل: رُبشا، سي قؾلشا: ُت رُبشا. ومثل  مثل: قا ٌؼ، سي قؾلشا: زيٌد قا ٌؼ. 
 و مؼ ر  وُضشا.

 علمات رفع السبتدأ والخبر
 وه ا الرسع سي السوتدأ والخور: 

 إما أن يكؾن بزسة: .ٔ
 ، مثل: زيٌد قا ٌؼ، سالسوتدأ والخور  ل مشهسا مرسؾل بزسة عاهرة.إما بزسة عاهرة أ.

ر و ررمؼ مرررظ ى  ِمررَؽ ت، س ررل مررؽ )عيدررى  و)مرررظ ى  ، مثررل: عيدررى لررمى ت عميرروإمررا بزررسة مقرردرة ب.
 التعذر.مرسؾل بزسة مقدرة مشع مؽ عهؾرها 

 ومثل: القاضي طضب، سقؾلشا )القاضي  موتدأ مرسؾل بزسة مقدرة مشع مؽ عهؾرها الثقل.
ترردأ مرسررؾل وإمررا أن يكررؾن بحرررف مررؽ الحررروف الترري تشررؾب عررؽ الزررسة، مثررل: الزيرردان قا سرران، سقؾلشررا )الزيرردان  مو .ٕ

ومثرل:  باالبتداء وعبلمة رسعر األلف، أل ر مثشى، و)قا سان  خور مرسؾل بالسوتدأ، وعبلمة رسعر األلف، أل ر مثشى.
الزيرردون قررا سؾن، سقؾلشررا )الزيرردون  موترردأ مرسررؾل باالبتررداء، وعبلمررة رسعررر الررؾاو، أل ررر جسررع مرر  ر  ررالؼ، و)قررا سؾن  

 او، أل ر جسع م  ر  الؼ.خور مرسؾل بالسوتدأ، وعبلمة رسعر الؾ 
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لضطحذنلجُٔرطدألٝجُ رس 

 وال بد سي السوتدأ والخور مؽ أن يتظابقا غاللا . 
 سي اإلسراد والتثشية والجسع. .ٔ

 ٖٙمثل: الزيدون قا سؾن  والجسع مثل: الزيداِن قا سانِ . والتثشية مثل: زيٌد قا ٌؼ.ساإلسراد  
، سالتررر  ضر  األمث وسررري التررر  ضر والتأ ضرررث. .ٕ.   ِِ ِِ قا ستررراِن مرررة الدرررابقة. والتأ ضرررث مثرررل: هشرررٌد قا سرررٌة، والهشرررداِن

 والهشداُت قا ساٌت.

                                                 

ٖٙ
 ٣ٝغت إٔ ٗز٘جٚ ٛبٛ٘ب إ٠ُ صالصخ أٓٞس، ٢ٛٝ:  

 : إرا ًبٕ أُجزذأ عٔؼبً ُٔب ال ٣ؼوَ، ٓلشدٙ ٓؤٗش ؛ عبص ك٢ خجشٙ صالس ؽبالد:جألٓسلجألٍٝ

 ٕٞ عٔغ رٌغ٤ش ُِٔؤٗش.اُضبُضخ: إٔ ٣ٌ اُضب٤ٗخ: إٔ ٣ٌٕٞ عٔؼبً ٓؤٗضبً عبُٔبً. األ٠ُٝ: إٔ ٣ٌٕٞ ٓلشداً ٓؤٗضبً.

، أٝ ٗووٍٞ : ٓضَ: اُؼوٞثبد، عٔغ ػوٞثخ، ٝٛٞ ٓلشد ٓؤٗش ال ٣ؼوَ، ك٘ووٍٞ ػ٘وذ اإلخجوبس ػ٘وٚ: اُؼوٞثوبُد سادػوخن، أٝ ٗووٍٞ: اُؼوٞثوبُد سادػوبدن

 اُؼوٞثبُد سٝادُع.

الد اُوضالس اُغوبثوخ، ٝؽبُوخ ساثؼوخ، ٝٛو٢: إٔ : إرا ًبٕ أُجزذأ عٔؼبً ُٔب ال ٣ؼوَ، ٓلشدٙ ٓزًش ؛ عبص ك٢ خجشٙ أسثغ ؽوبالد: اُؾوبجألٓسلجُلح٢ٗ

٣ٌٕٞ عٔغ رٌغو٤ش ُٔوزًش. ٓضوَ: اُج٤وٞد، عٔوغ ث٤وذ، ٝٛوٞ ٓلوشد ٓوزًش ال ٣ؼووَ، ك٘ووٍٞ ػ٘وذ اإلخجوبس ػ٘وٚ: اُج٤وُٞد ػب٤ُوخن، أٝ ٗووٍٞ: اُج٤وُٞد 

ٍٍ )عٔغ أػ٠ِ(. ٍٍ )عٔغ ػب٤ُخ(، أٝ ٗوٍٞ: اُج٤ُٞد أػب  ػب٤ُبدن )عٔغ ػب٤ُخ(، أٝ ٗوٍٞ: اُج٤ُٞد ػٞا

: إرا ًبٕ أُجزذأ عَٔغ ٓؤٍٗش ُِؼبهَ؛ عوبص كو٢ خجوشٙ اُؾوبالد اُوضالس األُٝو٠ اُغوبثوخ، ٝٛو٢: إٔ ٣ٌوٕٞ ٓلوشداً ٓؤٗضوبً، أٝ إٔ ٣ٌوٕٞ جألٓسلجُلحُ 

ٓضووَ: أُزؼِٔووبد، عٔووغ ٓزؼِٔووخ، ٝٛووٞ ٓلووشد ٓؤٗووش ػبهووَ، ك٘وووٍٞ ػ٘ووذ اإلخجووبس ػ٘ووٚ:  عٔووَغ ٓؤٗووٍش عووبُٔبً، أٝ إٔ ٣ٌووٕٞ عٔووَغ رٌغوو٤ٍش ُِٔؤٗووش.

، أٝ ٗوٍٞ: أُزؼِٔبُد ٗٞاكُغ )عٔغ ٗبكؼخ(.أُز  ؼِٔبُد ٗبكؼخن، أٝ ٗوٍٞ: أُزؼِٔبُد ٗبكؼبدن

إٔ أُؤٗش، عٞاء أًبٕ ُِؼبهَ أّ ُـ٤ش اُؼبهَ، ك٤ٚ صالصخ أٝعٚ ، أٓوب أُوزًش: كوئٕ ًوبٕ ُِؼبهوَ، كوال ٣غوٞص ك٤وٚ إال إٔ ٣ٌوٕٞ عٔؼوبً، - كحُذحيَ 

 عبص ك٤ٚ أسثؼخ أٝعٚ ًٔب عجنٝإٕ ًبٕ ُـ٤ش اُؼبهَ  ٓضَ: اُض٣ذٕٝ هبئٕٔٞ.

 

 . 
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 السبحأ الثاني

 أقدام السبتدأ والخبر وريو مداول

 أقدام السبتدأ
 : قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى 

، وأنَت، وأنِت، وأنتسا، السزسر اثشا عذر، وىي: أنا، ونحؽو  فالغاىر ما تقدم ذكره )والسبتدأ قدسان: عاىر، ومزسر
، نحؾ قؾلػ: أنا قاوٌؼ، ونحُؽ قاوسؾن، وما أربو ذلػ(. ، وىؾ، وىي، وىسا، وىْؼ، وىؽَّ  وأنتؼ، وأْنتُذؽَّ

 الذرح
  و  تعريم الغاهر والسزسر، وإليػ أمثمة  ل مشهسا. 
 ة الغاهرة، وهؾ ا ؼ عاهر.مثال السوتدأ الغاهر: زيٌد قا ٌؼ، سزيٌد موتدأ مرسؾل باالبتداء، وعبلمة رسعر الزس 
 ومثال السوتدأ السزسر:  حُؽ مدمسؾن، سشحُؽ ضسضر مش رل موشي عمى الزؼ سي محل رسع ساعل. 
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 والسوتدأ السزسر اّشا عذر: 
 اِلعراب مثال االستخدام الزسير

 رتا أ ا  ضرسضر مش ررل موشري عمرى ال) أ ا عوُد ت ِ  لمست مؼ الؾاحد أ ا
 ل رسع موتدأ.سي محسي الم ة األسرا 

 لمست مؼ الستعدد  حؽُ 
 أو الؾاحد السعغؼ   در

) حرررررُؽ  ضرررررسضر مش ررررررل موشررررري عمرررررى   حُؽ قا سؾن 
 الزؼ سي محل رسع موتدأ.

)أ رررررك  ضرررررسضر مش ررررررل موشررررري عمرررررى  أ َك مؤمؽ لمسخاطب الس رد الس  ر أ كَ 
 ال تا سي محل رسع موتدأ.

سضر مش ررررررل موشررررري عمرررررى )أ رررررك  ضررررر أ ِك مؤدبة لمسخاطلة الس ردة السؤ ثة أ كِ 
 ال در سي محل رسع موتدأ.

لمسخررراَطَوْضؽ، مررر  ريؽ  ا رررا أو  أ تسا
 مؤ ثضؽ

 أ تسا قا سان 
 أ تسا قا ستان

)أ تسرررررا  ضرررررسضر مش ررررررل موشررررري عمرررررى 
 الدكؾن سي محل رسع موتدأ.

)أ رررررتؼ  ضرررررسضر مش ررررررل موشررررري عمرررررى  أ تؼ قا سؾن  لجسع ال  ؾر السخاَطِوضؽ أ تؼْ 
 وتدأ.الدكؾن سي محل رسع م

)أ رررررتؽَّ  ضرررررسضر مش ررررررل موشررررري عمرررررى  أ تؽَّ قا سات لجسع اإل اث السخاطلات أ تؽَّ 
 ال تا سي محل رسع موتدأ.

)هَؾ  ضسضر مش رل موشي عمرى ال رتا  هَؾ قا ؼٌ  لمس رد ال ا ب الس  ر هؾَ 
 سي محل رسع موتدأ.

ل تا )هَي  ضسضر مش رل موشي عمى ا هَي قا سةٌ  لمس ردة ال ا لة السؤ ثة هيَ 
 سي محل رسع موتدأ.

لمسثشررى ال ا ررب، مظمقررا مرر  را  هسا
 كان أم مؤ ثا

 هسا قا سان
 هسا قا ستان

)هسرررررا  ضرررررسضر مش ررررررل موشررررري عمرررررى 
 الدكؾن سي محل رسع موتدأ.

)هررررررْؼ  ضررررررسضر مش رررررررل موشرررررري عمررررررى  هْؼ قا سؾن  لجسع ال  ؾر ال ا وضؽ هؼْ 
 الدكؾن سي محل رسع موتدأ.

)هؽَّ  ضسضر مش رل موشي عمى ال رتا  هؽَّ قا ساتٌ  لجسع اإل اث ال ا لات هؽَّ 
 سي محل رسع موتدأ.
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 تشبيو
 إذا  ان السوتدأ ضسضرا ، سإ ر ال يكؾن إال ضسضرا : بارزا ، مش ربل ،  األمثمة الدابقة. 

 أقدام الخبر
 : قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى

وغيُر السْفرِد أْرَبَعُة أرَياَء : الجارُّ و ،   ُد نحؾ )) زيٌد قاِوٌؼ (()) والَخبُر ِقدَساِن : مفرٌد ، و غير ُمفرٍد .فالُسفرَ  
اِر ، وزيٌد عشَدك ، وزيدٌ  قاَم  السجُروُر ، والغَّرُ  ، و الِفعُل مع فاِعِمِو ، و السبَتَدُأ مع َخَبره ؛ نحؾ قؾِلػ : ))زيٌد في الدَّ

 أُبؾه ، و زيٌد جارَيُتُو ذاهَبٌة (( .

 الذرح
 أنَّ الخور جزء أ ا ي سي الجسمة يكسمها مع السوتدأ، ويتسؼ معشاها، وهؾ قدسان: م رد، وغضر م رد.أخ  ا  

 : خور م رد: والسراد بالس رد هشا: ما ليس جسمة، وال شلر جسمة.القدؼ اْلول
 مثالر: زيٌد قا ٌؼ، الزيدانِ قا سانِ ، الزيدون قا سؾن. 
 م رد، أل ر ليس بجسمة، وال شلر جسمة.س ل مؽ )قا ٌؼ  و )قا ساِن  و)قا سؾن   
 سهؾ يختمف عؽ الس رد ال ي سي باب عبلمات اإلعراب، ال ي يقابمر السثشى والجسع. 
 إذن الس رد سي ه ا اللاب هؾ ما ليس جسمة وال شلر جسمة. 
حيا )أي سضرردخل ؼيررر: الس رررد والسثشررى والجسررع بأ ؾاعررر الترري أخرر  اها سرري برراب عبلمررات اإلعررراب وهرري: جسررع التررر 

 جسع الس  ر والسؤ ث الدالسان  وجسع الت دضر.
 ويدخل ؼير: العمؼ السر ب، مثل:  ضوؾير، وتأب  شرا ، وحزرمؾت، و ضؾيؾرك. 

إمرا ا رسية وإمرا سعميرة،  :  : خوٌر غضُر م ردٍ ، وهؾ  ؾعان: جسمة، وشرلر جسمرة، و رل مشهسرا  ؾعران، سالجسمرةالقدؼ الثاني
 رور وإما عرف.إما جار ومج:  وشلر الجسمة

 و شودأ بذرح الجسمة. 
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 الجسمة اال سية، وهي: ما تأل ك مؽ موتدأ وخور، مثل: زيٌد قا ٌؼ،  سضك ا سية، أل ها مودوءة ألالة با ؼ.  ٔ)
ومثال الخور إن  ان جسمة ا سية: زيٌد أخؾ  عالؼٌ ، سقؾلشا )زيٌد  موتدأ أول، وهؾ مرسرؾل، وقؾلشرا )أخرؾ   موتردأ ّران،  

ؾل بررالؾاو، وقؾلشررا )عررالؼ  خوررر السوترردأ الثررا ي، والجسمررة اال ررسية )أخررؾ  عررالؼ  سرري محررل رسررع خوررر السوترردأ األول وهررؾ مرسرر
 )زيٌد .
: زيرٌد بضتُررر جسضرٌل، سقؾلشررا )زيرٌد  موترردأ أول، وهرؾ مرسررؾل، وقؾلشرا )بضتُررر  موتردأ ّرران، وهرؾ مرسررؾل بالزررسة،   ٍِ مثرال ّرراٍن

 والجسمة اال سية )بضُتر جسضٌل  سي محل رسع خور السوتدأ األول )زيٌد .وقؾلشا )جسضٌل  خور السوتدأ الثا ي، 
مثرررال ّالرررث: زيرررٌد  ررريارُتر  وضررررٌة، سقؾلشرررا )زيرررٌد  موتررردأ أول، وهرررؾ مرسرررؾل، وقؾلشرررا ) ررريارتر  موتررردأ ّرررانٍ ، وهرررؾ مرسرررؾل  

 رسع خور السوتدأ األول )زيٌد . بالزسة، وقؾلشا )كوضرٌة  خور السوتدأ الثا ي، والجسمة اال سية ) يارتر  وضرة  سي محل
 الجسمة ال عمية، وهي: ما تأل ك مؽ سعل وساعل أو  ا ب ساعل.  ٕ)

 مثل: جمَس زيٌد، ُأكِرَم عسٌرو. 
 و سضك سعمية أل ها مودوءة ألالة ب عل. 
 ومثال الخور إن  ان جسمة سعمية: 
  .زيٌد قاَم، زيٌد ُأْكِرَم، زيٌد  اسَر ابُشر، زيٌد ُأْكِرمَ أبؾ  
 سقؾلشا )زيٌد  سي جسيع الجسل موتدأ. 
و)قاَم : سعل ماض، وساعمرر ضرسضر مدرتتر جرؾازا  تقردير  هرؾ، والجسمرة ال عميرة مرؽ ال عرل قرام وساعمرر السدرتتر خورر  
 السوتدأ.
 و)ُأْكِرَم : سعل موشي لسرا لرؼ يدرؼ ساعمرر أو م ضرر الرري ة، و ا رب ال اعرل ضرسضر مدرتتر جرؾازا  تقردير  هرؾ، والجسمرة 

 ال عمية مؽ ال عل ُأْكِرَم و ا لر السدتتر خور السوتدأ.
و) اسَر : سعل ماض موشي عمى ال تا، و)ابُشر  ساعل مرسؾل وعبلمرة رسعرر الزرسة، وهرؾ مزراف، والهراء مزراف  

 إلير، والجسمة ال عمية مؽ ال عل  اسر وساعمر سي محل رسع خور السوتدأ.
 و)ُأْكِرَم : تقدم إعرابر. 
 ررب ساعررل مرسررؾل، وعبلمررة رسعررر الررؾاو أل ررر مررؽ األ ررساء الخسدررة، وهررؾ مزرراف، والهرراء مزرراف إليررر، و)أبررؾ    ا 

 والجسمة ال عمية مؽ ال عل ُأْكِرَم و ا لر سي محل رسع خور السوتدأ.
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 شلر الجسمة، وهؾ: ما تر ب مؽ جار ومجرور أو عرف.  ٖ)
 . ِِ ، سي السدجِد ِِ  مثال الجار والسجرور: سي الداِر
 لغرف: عشَد.ومثال ا 
ومثال وقؾل الجار والسجرور خورا ، زيٌد سي السدجد، سر )زيٌد  موتردأ مرسرؾل باالبترداء، وعبلمرة رسعرر الزرسة، و)سري   

ِِ  ا ؼ مجرور ب ي، وعبلمة جر  ال درة.  حرف جر موشي عمى الدكؾن، و)السدجِد
 ّبلّة أقؾال : ٗٙوسي الخور سي  حؾ )زيد سي الدار ، زيد عشدك    
الجررار والسجرررور سرري محررل رسررع خوررر س ررل مررؽ )سرري الرردار   و)عشرردك   هرري الخوررر وعميررر الشحررؾ الررؾاسي  اْلول : القذذؾل

 ومعغؼ الستأخريؽ . 
 الجار والسجرور مع الزسضر السدتتر ؼير هؾ الخور و  لػ الغرف مع الزسضر السدتتر ؼير.  القؾل الثاني :
قرردير )كررا ؽ أو مؾجررؾد ،أو مدررتقر ، أو  رران ، أو وجررد ، أو ا ررتقر { السحرر وف ت ٘ٙ: الخوررر هررؾ الستعمَّرر   القذذؾل الثالذذأ

 س ي ه يؽ السثالضؽ التقدير مثبل : مدتقر سي الدار ، مدتقر عشدك 
الخور مجسؾل الستعمَّ  والجار والسجرور سي  حؾ )زيرد سري الردار    ومجسرؾل الستّعمر  والغررف سري  حرؾ )  القؾل الرابع :

 ٙٙ زيد عشدك   واختار  الرضي

                                                 
 أي إذا كاف جارا وؾبروا أو ظرفا .  ٗٙ
 بفتح الالم . 65

حقيقة، ْلن الذأن في الخبذر اعمؼ أنَّ الخبر إذا وقع عرفًا أو جارًا ومجرورًا، مثل: زيٌد في الدار، وعسٌرو عشدك، فميس الجار والسجرور والغر  ىسا الخبر عمى ال ٙٙ

 عشى، أو كالسبتدأ، فإذا قمشا: زيٌد الخظيُ ، فذ )زيٌد( ىؾ الخظيُ ، و)الخظيُ ( ىؾ زيٌد، بخل  ما إذا قمشا: زيٌد أماَمػ أو عشَدك.أن يكؾن ىؾ السبتدأ م

خذر تسذام السخالفذة، لف لوفل يرح أن يكؾن الغر  )أماَم( أو )عشَد( ىؾ زيٌد، وال يرح أن يكؾن )زيٌد( ىؾ الغر : أماَم، أو عشذَد، ْلّن السعشذى فذي كذل مشيسذا مخذا

 وال يرمحو إال أن يكؾن الغر  متعمقًا بذيء آخر غير السبتدأ، ىؾ: )كاوؽ( أو )مدتقر( أو )مؾجؾد( أو )كان( أو )استقر( أو )وجد(.

يو، وىذا الذذيء الذذي يقذع ريذو ومثل ىذا يقال في جسمة: الدفُر يؾَم الخسيس، فالغر  ال يدتقل بشفدو في إحداث معشى جديد، ْلنو كالؾعاء ال بد مؽ ريء يقع ر

يذٌد أماَمذػ، نقذدره بقؾلشذا: زيذٌد كذاوٌؽ ىؾ الستعمَّق )بفتح اللم(، الذي نقدره في نحؾ: زيٌد عشدك، نقدره بقؾلشا: زيٌد كاوٌؽ أو مؾجؾٌد أو مدتِقٌر عشدك، ونقدره فذي نحذؾ: ز 

 أو مؾجؾٌد أو مدتِقٌر أماَمػ.
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 ومثمر: زيٌد سي الدارِ ، الحكُؼ هلل، األمُر والشهُي هلل. 
                                                                                                                                                                             

رور، إذ ال فاودة مؽ الجار والسجرور إال بستعمَّقيسذا )بفذتح الذلم(، فتقذؾل فذي نحذؾ: زيذٌد فذي الذدارِ ، التقذدير: زيذٌد كذاوٌؽ أو وما يقال في الغر  يقال في الجار والسج

 محذل اْلصذل، ور والغذر  حذلمؾجؾٌد أو مدتِقٌر في الداِر، فالخبر في الحقيقة ىؾ السحذو ، وىؾ: كاوٌؽ أو مؾجؾٌد أو مدتِقٌر، وإال فدد السعشى، لكؽ الجار والسجذر 

عمذى السحذذو  بغيذر وىؾ الستعمَّق )بفتح اللم( الذي ىؾ الخبر في الحقيقذة، أي: حذل محذل كذاوؽ أو مؾجذؾد أو مدذتقر أو كذان أو وجذد أو اسذتقر، وأصذبحا يذدالن 

إيجذازًا واخترذارًا لسذا فذي الغذر  والجذار والسجذرور مذؽ  خفاء، ويشؾبان عشو، فمذلػ حذفِت العرُب الستعمَّق في ىذه الحالذة، وأقامذِت الغذرَ  والجذار والسجذرور ُمقامذو،

 الداللة عميو، فمذلػ يجؾز لشا نغران:

)بكدذر الذلم( : أن نشغر إلى اْلصل اْلول، وىؾ أن الخبر ىؾ السحذو ، فشقؾل في إعراب: زيٌد عشَدك، )زيٌد( مبتدأ، و)عشَد( عر  مشرؾب، وىؾ متعمِّق الشغر اْلول

 كاوٌؽ أو مدتقٌر أو مؾجؾٌد أو كان أو استقر أو وجد، وىؾ مزا ، والكا  مزا  إليو.بسحذو  خبر، تقديره: 

 ولشا في ىذه الحالة تقدير الستعمَّق: اسسا، نحؾ: كاوؽ، أو مؾجؾد، أو مدتقر، ريكؾن الخبر مؽ باب الخبر السفرد. )أ(

د، أو استقر، ريكؾن الخبر مؽ باب الخبر غيذر السفذرد، وىذؾ ىشذا جسمذة، وىذؾ: الفعذل مذع ولشا في ىذه الحالة أيزًا تقدير الستعمَّق: فعًل، نحؾ: كان، أو وج )ب(

 فاعمو السدتتر.

ْلن الجار  : ولشا أن نشغر إلى أن الجار والسجرور والغر  لسا حل محل السحذو  ودال عميو بغير خفاء، صارا ىسا الخبر، مع الزسير السدتتر فييسا؛الشغر الثاني

يتحسلن لسيرًا عمى اْلصح عشد البررييؽ، فالسحذو ، وىؾ: اسذتقر ويدذتقر ونحؾىسذا، لسذا حذذ  ؛ انتقذل الزذسير مشذو إلذى الجذار  والسجرور والغر 

 والسجرور والغر  وصار الخبر ىؾ: السجرور مع الزسير، أو الغر  مع الزسير.

عمؼ أنذػ لسذا حذذفت الخبذر الذذي ىذؾ: اسذتقر ومدذتقر ووجذد ومؾجذؾد، وتمخيص السذى  الثاني ما ذكره ابؽ ي يش في ررحو لسفرل الزمخذري بقؾلو: "وا 

 ىؾ الخبر، والسعاممة معو، وىؾ مغاير السبتذدأ فذي السعشذى، ونقمذت الزذسير الذذي كذان فذي االسذتقرار (ٙٙ)إلى آخره، وأقست الغر  مقامو عمى ما ذكرنا، صار الغر 
غر  وبالجذار والسجذرور( كسذا كذان مرتفعذًا باالسذتقرار، ثذؼ حذذفت االسذتقرار، وصذار أصذًل مرفؾلذًا، ال إلى الغر ، وصار مرتفعذًا بذالغر  )أي: الزذسير مرفؾعذًا بذال

 يجؾز إعياره للستغشاء عشو بالغر ".
والغذر  وذلذػ  ؾ ،ثؼ قال بعد ذلػ: "واعمؼ أنػ إذا قمت: زيٌد عشَدك، فذ)عشَد( عر  مشرؾب باالستقرار السحذو ، سؾاء كان فعًل أو اسسًا، وريو لذسير مرفذ 

رذاب: زيذد عشذَدك، ثذؼ الزسير في مؾلع رفع بأنو خبر السبتدأ، وإذا قمت: زيٌد في الدار، أو مؽ الكرام، فالجار والسجرور فذي مؾلذع نرذ  باالسذتقرار عمذى حذد انت

 الجار والسجرور والزسير السشتِقل في مؾلع رفع بأنو خبر السبتدأ ".
ا سبق: " واعمؼ أن الخبر إذا وقذع عرفذًا أو جذارًا ومجذرورًا، نحذؾ: زيذٌد فذي الذدار، وعسذٌرو عشذَدك، لذيس الغذر  بذالخبر وقال ابؽ ي يش رحسو ه تمخيرًا لس 

ونحذؾ ذلذػ، فيذذه ىذي وقذع،  أو حذدثعشذَدك أو  اسذتقرعمى الحقيقة، ْلن الدار ليدت مذؽ زيذد فذي رذيء، وإنسذا الغذر  معسذؾل لمخبذر وناوذ  عشذو، والتقذدير: زيذٌد 

: اسذتقرار مظمذق، ال الحقيقة بل خل  بيؽ البررييؽ، وإنسا حذفتيا وأقست الغر  ُمَقاَميا إيجازًا لسا في الغذر  مذؽ الداللذة عمييذا، إذ السذراد باالسذتقرار اْلخبار في

 استقرار خاص".
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ومثال وقؾل الغرف خورا : الظا ُر سرؾَق ال ررِؽ، سرر)الظا ُر  موتردأ مرسرؾل باالبترداء، وعبلمرة رسعرر الزرسة، و)سرؾَق   
 ران، أو وجرد، أو  عرف مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة، متعم  بسح وف خور، تقدير :  ا ٌؽ، أو مؾجرؾٌد، أو مدرتِقٌر، أو

 ا تقر، وهؾ مزاف، و)ال رؽِ   مزاف إلير.
سري محرل رسرع   و ذلرػ الزرسضر ، و)سرؾقَ هرؾ ال اعرل أو  قؾل: )سرؾَق  عررف مكران مشررؾب، وؼيرر ضرسضر مدرتتر 

والسعالرون يقؾلؾن عرف مشرؾب سي محل رسرع خورر ،  عمى أ ر خور السوتدأ، وهؾ مزاف، و)ال رؽِ   مزاف إلير
 .وا مع الزسضر السدتتر ؼير دون أن ي  ر 

 وإليػ جدوال  يؾضا لػ أ ؾال الخور: 

 الخوررر

 زيٌد قا ؼٌ      خور م ردٔ

   خور غضر م ردٕ

 جسمة .ٔ
 زيٌد أبؾ  قا ؼٌ  ا سية )أ 

 زيٌد قامَ  سعمية )ب 

 شلر جسمة .ٕ

جرررررررررررررررررررررررررررررار  )أ 
 ومجرور

 زيٌد سي الدار

 زيٌد عشد ا عرف )ب 

ضل خسدرررة أ رررؾال، األول: م ررررد، والثرررا ي: جسمرررة سعميرررة، والثالرررث: جسمرررة ا رررسية، والرابرررع: جرررار سرررالخور عمرررى الت رررر 
 ومجرور، والخامس: عرف.

 وإليػ ه   السدا ل: 

 السدألة اْلولى: الرابج بيؽ السبتدأ والخبر
 ال بد سي الجسمة الؾاقعة خورا  أن تذتسل عمى راب  يربظها بالسوتدأ. 
، و   لررؾال  ل ا رك جسمرُة الخورر أجشويررة  عرؽ السوتردأ، ولررار ال رربلم م  كرا  ال معشرى لرر، ال قظررال وهر ا الرراب  ضرروريّّ

 الرمة بضؽ أجزاء ال بلم، سالراب  مهؼ.
 وه ا الراب  أ ؾال  ثضرة: 
 مشها: الزسضر،  ؾاء  ان بارزا  أم مدتترا . 
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القظاُر، ل دراد التر ضرب واخرتبلل السعشرى،  سبل يرا أن  قؾل: زيٌد َيْ هُب عسٌرو، وال يرا أن  قؾل: ساطسُة يجيءُ  
 أما إذا قمشا: زيٌد ي هُب عسٌرو أخؾ ، وقمشا: ساطسة يجيء قظارها، لرا ال بلم.

 ولشرجع إلى األمثمة الدابقة لشوضؽ الراب  سضها: 
، الزسضر الراب  هؾ: الهاء سي أخؾ ، سإ ر يرجع إلى زيٌد، سالجسمة )أخؾ  عالٌؼ  - ٌِ خور، والرراب  الر ي  زيٌد أخؾ  عالٌؼ

 يربظر بالسوتدأ: الهاء.
 و  لػ سي قؾلشا: زيٌد بضُتر جسضٌل، وقؾلشا: زيٌد  يارُتر  وضرٌة، سالزسضر الراب : الهاء. 
 وما  و  أمثمة لمزسضر اللارز. 
عرل وال اعرل خورر، وأما مثال الزسضر السدتتر إذا  ان رابظا ، سهؾ: زيٌد قا ٌؼ، سرر )زيرٌد  موتردأ، والجسمرة )قراَم  مرؽ ال  

 والراب  هؾ: الزسضر السدتتر )هؾ  ال ي يرجع إلى زيٌد.
 و  لػ تقؾل سي: ساطسُة تقؾُم، سإن الراب  هؾ: الزسضر السدتتر )هي  ال ي يرجع إلى ساطسُة. 

 : سب  تدسية ربو الجسمة بيذا االسؼنية السدألة الثا
اء،  قؾلر تعالى } رابضل تؿريكؼ الحرر{ أي وتؿريكؼ الوررد، تدسية الجار والسجرور والغرف شلر جسمة مؽ باب االكت  

 سالجار والسجرور يذوهان الس رد ويذوهان الجسمة، ل شهؼ اخترروا العلارة سقالؾا: شلر جسمة.
وبيان ذلػ أن  قؾل: إن الدوب سي تدسضتهؼ لمجار والسجرور والغرف )شلر جسمة  ما تقدم أ ها تدل عمرى الستعمَّر   

 خ اء  سا شرحشا.السح وف ب ضر 

 وإن قدر ا السح وف جسمة،  حؾ: ا تقر ووجد و ان، سالجار والسجرور والغرف شلر جسمة. -

 وإن قدر ا السح وف م ردا ،  حؾ: مدتقر ومؾجؾد و ا ؽ. -
سالجررار والسجرررور شررلر م رررد، ل ررؽ غمررب التعوضررر عمررى الجررار والسجرررور والغرررف با ررؼ: شررلر الجسمررة،  ررؾاء قرردر ا  

 جسمة أم ا سا .السح وف 

 : الغر  السدتَقر)بفتح القا ( والغر  المغؾثالثة السدألة ال
   الجار والسجرور والغرف،  ل مشهسا إذا  ان خورا  أو ل ة أو حاال  يدسى: عرسا  مدتَقرا  )ب تا القاف  

 و وب تدسضتر مدتقرا :  
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  ٚٙال اعرل إلرى الجرار والسجررور والغررف عشدما ح سشا )ا تقر  و)مدرتقر  و حؾهرا،  قمشرا الزرسضر الر ي هرؾأ شا   ،
ال ررتقرار أي ٛٙ الجرار والسجررور والغررف يرردالن عمرى معشرى الستعمَّرر  )ب رتا الربلم  السحرر وف ب ضرر خ راء ألن وأ

  معشى عاممر أي ؼير سهسر مشر

 تدري  أول
 بضؽ السوتدأ والخور، وبضؽ عبلمة إعرابر أو بشا ر سي الجسمة اآلتية: 

 هؽَّ  عضداٌت.  ٖ)        الح ُّ مشرؾٌر.   ٕ)        تهدان.خالد وزيد مج  ٔ)
 أ تسا  عضداِن.  ٙ)      أ تْؼ خضُر التبلمضِ .   ٘)               هَي  عضدٌة.   ٗ)
 ما ا ُسػ؟  ٜ) الشجاُة سي الردِق.  ٛ)              ه   مجتهدٌة.   ٚ)
 الشغاسُة مؽ اإليساِن.  ٕٔيش ع الشاس. ) خضُر الشاِس َمؽْ   ٔٔقْل حقا  سهؾ الدعادة. )  ٓٔ)
 العر ؾُر سؾَق ال رِؽ.  ٘ٔاللاطُل ُيْخَ ل. )  ٗٔالح ُّ ُيْشَرُر.  )  ٖٔ)
 عاؾلُة الروِر محسؾدٌة.  ٛٔ) األتؿياُء مكَرُمؾن.  ٚٔ) ال يؽ يجتهدون محوؾبؾن.  ٙٔ)

 جؾاب التدري  اْلول

 السبتدأ 
 علمة إعرابو
 أو بشاوو

 الخبر
 إعرابوعلمة 

 أو بشاوو
 إلافات نؾ  الخبر

مرسؾل وعبلمرة رسعرر  خالدٌ  ٔ
 الزسة

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  مجتهدان
 رسعر األلف

  م رد

مرسؾل وعبلمرة رسعرر  الح ُّ  ٕ
 الزسة

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  مشرؾرٌ 
 رسعر الزسة

  م رد

موشي عمى ال تا سي  هؽَّ  ٖ
 محل رسع

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة   عضداتٌ 
 رسعر الزسة

  م رد

شي عمى ال تا سي مو هيَ  ٗ
 محل رسع

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة   عضدةٌ 
 رسعر الزسة

  م رد

                                                 
 ىذا إن قمشا إن الخبر ىؾ الجار والسجرور والغر  مع الزسير السدتتر ريو  ، 67
 ر ىؾ نفس الستعمق السحذو  وىؾ )مدتقر ( أو )استقر( ونحؾىاىذا إن قمشا : إن الخب ٛٙ
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موشرري عمررى الدرركؾن  أ تؼْ  ٘
 سي محل رسع

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  خضرُ 
 رسعر الزسة

)التبلمضررررررررررررر    م رد
 مزاف إلير

موشرري عمررى الدرركؾن  أ تسا ٙ
 سي محل رسع

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة   عضدان
 رسعر األلف

  م رد

ا رررررررؼ إشرررررررارة موشررررررري  ذ  ِ  ٚ
ر سررررررري عمرررررررى ال دررررررر

 محل رسع

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  مجتهدةٌ 
 رسعر الزسة

)هرررررررررا  مرررررررررؽ  م رد
هرررررر   حرررررررف 

 تشوير.

مرسؾل وعبلمرة رسعرر  الشجاةُ  ٛ
 الزسة

)سرررررررررررررررررررررررررررررررري 
الررررررررررررررردق  
مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررع 
الزرررررررررررررررسضر 
السدررررررررررررررررتتر 
ؼيررررررررررررررررررر، أو 
الخورررررر هرررررؾ 
السحررررر وف: 

 كا ؽ

عمرررى القرررؾلضؽ سررري 
 محل رسع خور.

  شلر جسمة

ا ررررؼ ا ررررت هام موشرررري  ما ٜ
عمرررررى الدررررركؾن سررررري 

 محل رسع موتدأ

ٜٙ ا ؼ
مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  

 رسعر الزسة

ال رررررراف سرررررري  م رد
)ا ررررررررررررررررررررسػ  
 مزاف إلير

ضررررسضر موشرررري عمررررى  هؾَ  ٓٔ
 ال تا سي محل رسع

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  الدعادةُ 
 رسعر الزسة

  م رد

مرسؾل وعبلمرة رسعرر  خضرُ  ٔٔ
 الزسة

ا ررررررررررؼ مؾلررررررررررؾل  َمؽْ 
بسعشررررررررررررى الرررررررررررر ي 
موشرررررررررررررررري عمررررررررررررررررى 

)الشرررررررررررررررررررراس   م رد
 مزاف إلير

)يش ررررررررررررررررررررررررررررررررع 

                                                 
 وجيوز أن جنعل )ما( خربا  و) امسك( مبتدأ . 69
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الدكؾن سري محرل 
 رسع

لشاس  لمة ا
السؾلؾل ال 
محرررررررررل لهرررررررررا 
 مؽ اإلعراب

الشغررررررررررا ٕٔ
 سةُ 

مرسؾل وعبلمرة رسعرر 
 الزسة

)مرررررررررررررررررررررررررررررررؽ 
اإليسرررررررررررررران  
مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررع 
الزرررررررررررررررسضر 
السدررررررررررررررررتتر 
ؼيررررررررررررررررررر، أو 
الخورررررر هرررررؾ 
السحررررر وف: 

 كا ؽ

عمرررى القرررؾلضؽ سررري 
 محل رسع خور.

  شلر جسمة

مرسؾل وعبلمرة رسعرر  الح  ٖٔ
 الزسة

)يشرررررررررررررررر  
مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررع 
الزرررررررررررررررسضر 
السدررررررررررررررررتتر 
الررر ي  ا رررب 

 ساعل

يشررر مرع جسمة )
 ا ب ال اعل  سري 

 محل رسع خور

جسمرررررررررررررررررررررررررة 
 سعمية

 

مرسؾل وعبلمرة رسعرر  اللاطل ٗٔ
 الزسة

)يخ ل  مع 
الزرررررررررررررررسضر 
السدررررررررررررررررتتر 
الررر ي  ا رررب 

 ساعل

جسمررة )يخرر ل مررع 
 ا ب ال اعل  سري 

 محل رسع خور

جسمرررررررررررررررررررررررررة 
 سعمية

 

العرررررررر ٘ٔ
 سؾر

مرسؾل وعبلمرة رسعرر 
 الزسة

)سررررؾق  مررررع 
الزرررررررررررررررسضر 

عمرررى القرررؾلضؽ سررري 
 محل رسع خور.

)ال رررررررررررررررؽ   شلر جسمة
 مزاف إلير
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السدررررررررررررررررتتر 
ؼيرررررررررررررررررررررررر أو 
الخورررررر هرررررؾ 

حررررر وف: الس
 كا ؽ

ا ررؼ مؾلررؾل موشرري  ال يؽ ٙٔ
عمى ال تا سي محرل 

 رسع

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  محوؾبؾن 
 رسعر الؾاو

جسمررررررررررررررررررررررررررررررررة  م رد
)يجتهرررررررردون  
لرررررررررررررررررررررررررررررررررمة 
السؾلؾل ال 

 محل لها

األتؿيرررررا ٚٔ
 ءُ 

مرسؾل وعبلمرة رسعرر 
 الزسة

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  مكَرُمؾن 
 ورسعر الؾا

  م رد

مرسؾل وعبلمرة رسعرر  عاؾلة ٛٔ
 الزسة

مرسررررررررؾل وعبلمررررررررة  محسؾدةٌ 
 رسعر الزسة

)الرررررررررررررررررور   م رد
 مزاف إلير

 تدري  ثان
 أعرب الجسمتضؽ اآلتضتضؽ: 

 زيٌد أخؾ  مجتهٌد.  ٕ)          الُخُمُ  الدضئ ُي دد العسل.  ٔ)

 جؾاب التدري  الثاني

وعبلمة رسعر الزسة، )الدرضئ   عرك مرسرؾل وعبلمرة رسعرر الزرسة، وهرؾ  عرك  : )الخم   موتدأ مرسؾل باالبتداء ٔجؾاب )
حؿيقرري،  سررا  رريأتي، )ُي دررد  سعررل مزررارل مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب والجررازم وعبلمررة رسعررر الزررسة، وال اعررل 
ضسضر مدرتتر جرؾازا  تقردير  هرؾ، والجسمرة ]مرؽ ال عرل وال اعرل[ سري محرل رسرع خورر، و)العسرَل  م عرؾل برر مشررؾب 

 عبلمة  رلر ال تحة.و 

 والراب : الزسضر السدتتر سي ي دد، تقدير : هؾ، يعؾد إلى الخم . 



 

ٔ97 

 : )زيٌد  موتدأ أول مرسؾل وعبلمة رسعر الزرسة، )أخرؾ  موتردأ ّران مرسرؾل وعبلمرة رسعرر الرؾاو أل رر مرؽ األ رساء ٕجؾاب )
ليرر، ولريس )أخرؾ   هرؾ الخسدة، وهؾ مزاف، و)الهراء  ضرسضر متررل موشري عمرى الزرؼ سري محرل جرر مزراف إ

الخور، أل ر ال تتؼ بر ال ا ردة، )مجتهرٌد  خورر لمسوتردأ الثرا ي وعبلمرة رسعرر الزرسة، والجسمرة مرؽ )أخرؾ  مجتهرد  سري 
 محل رسع خور السوتدأ األول.

 والراب : الهاء سي )أخؾ  . 

 تاب نواسخ املثتدأ واخلرب

 ويذتسل عمى تسييد و ثلثة مباحأ

 السبحأ اْلول : كان واخؾاتيا 

 السبحأ الثاني :إن وأخؾتيا

 السبحأ الثالأ : عؽ وأخؾاتيا
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 مييد 
 وريو ذكر العؾامل الداخمة عل السبتدأ والخبر

 الى: قال ابؽ آجروم رحسر ت تع
َوِىَي ثلثُة َأْريَاَء : َكاَن َوَأَخَؾاُتَيا ، َوِإنَّ َوَأَخَؾاُتَيا ، َوَعؽَّ َوَأَخَؾاُتَيا .َوِىذَي ،لل))باب العؾامل الداخمة عمى السبتدأ والخبرل

 ((ثلثُة َأْريَاَء : َكاَن َوَأَخَؾاُتَيا ، َوِإنَّ َوَأَخَؾاُتَيا ، َوَعؽَّ َوَأَخَؾاُتَيا
 الذرح
مررؾم أّن السوترردأ والخوررر مرسؾعرران، وقررد يرردخل عمررى السوترردأ والخوررر أحررد العؾامررل الم غيررة، ؼي ضررر إعرابهسررا، وهرر   مع 

 العؾامل ّبلّة أقدام:
 القدؼ اْلول

 يرفع السبتدأ ويشر  الخبر

 القدؼ الثاني
 يشر  السبتدأ ويرفع الخبر

 القدؼ الثالأ
 يشر  السبتدأ والخبر

وهررؾ )كرران  ومررا يذرروهها  
العسررررررل، وتدررررررسى أخررررررؾات  سرررررري
 كان.

وهرر ا يعسررل عكررس عسررل  
 )كان .
 وهؾ )إنَّ  وأخؾاتها. 

 وذلػ )عششُك  وأخؾاتها. 
 

مثرررررل: زيرررررد قرررررا ؼ، تقرررررؾل  
بعررررد دخررررؾل )كرررران :  رررران زيررررد 

 قا سا.

مثرررررل: زيرررررٌد قرررررا ٌؼ، تقرررررؾل  
 بعد دخؾل )إنَّ : إنَّ زيدا  قا ٌؼ.

مثرررررل: زيرررررٌد قرررررا ٌؼ، تقرررررؾل  
يرردا  بعررد دخررؾل )عررؽَّ : عششررُك ز 

 قا سا .

وعشرررررردما ترررررردخل )كرررررران   
عمرررى السوتررردأ يت ضرررر ا رررسر مرررؽ 
)السوتدأ  إلى )ا رؼ  ران ، وهرؾ 
مرسرررررؾل، و ررررر لػ الخورررررر يت ضرررررر 
إلرررررررى )خورررررررر  ررررررران ، ويررررررررضر 

 مشرؾبا .

وعشدما تدخل )إنَّ  عمرى  
السوتررررررررردأ يت ضرررررررررر ا رررررررررسر مرررررررررؽ 
)السوترررررررررردأ  إلررررررررررى )ا رررررررررررؼ إنَّ ، 
ويرضر مشرؾبا ، و  لػ الخور 

إنَّ ، وهرررررؾ  يت ضرررررر إلرررررى )خورررررر
 مرسؾل.

ؼيرررررضر السوترررردأ والخوررررر  
م عرررررررررررؾلضؽ مشررررررررررررؾبضؽ لهررررررررررر   
األسعررررال، ويدررررسى  ررررل مشهسررررا: 
م عرؾال  بررر، سرر )زيرردا   م عرؾل بررر 
 أول، و)قا سا   م عؾل بر ّان.

وهرررررررر ا القدررررررررؼ معغسرررررررررر  
أسعرررال، ل رررؽ األ رررساء السذرررتقة 
مشهررررررررررا تعسررررررررررل أيزررررررررررا عسررررررررررل 

وهررر ا القدرررؼ  مرررر أسعرررال،   وه ا القدؼ  مر أحرف. 
ل ررررؽ بعررررض األ ررررساء السذررررتقة 
مشهررررررررررا تعسررررررررررل أيزررررررررررا عسررررررررررل 
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 األسعال.
وبعررررررررررض هرررررررررر ا القدررررررررررؼ  

إْن،  حررررررروف، وهرررررري: مررررررا، ال،
 الَت.

 األسعال.

 تشبييات
، وعبلمرة إعرابهسرا: )الشؾا ر  ، أو تدرسى:  ٓٚ)تدسى ه   ال مسات التي تردخل عمرى السوتردأ والخورر، ست ضرر ا رسهسا  ٔ

 أل ها تحدث  دخا  أو ت ضضرا .) ؾا   االبتداء ، وإ سا  سضك   لػ 
السقرؾد بقؾلشا )وأخؾاتها  سي قؾلشا )كان وأخؾاتها  و)إّن وأخؾاتهرا  و)عرّؽ وأخؾاتهرا ، السقررؾد هرؾ: أ هرا  غا رهرا   ٕ

 سي العسل، أي: تذوهها سي   س العسل، وإن  ا ك تخال ها سي الم ل والسعشى.
مجرررد الررظبلح  حررؾي، أل شررا إذا قمشررا:  رران زيررد قا سررا، سررشحؽ  التدررسية با ررؼ  رران وا ررؼ إن، وخوررر  رران وخوررر إن،  ٖ

 عرررب )زيررد : )ا ررؼ  رران ، مررع أ ررر سرري الحؿيقررة ا ررؼ لمرر ات السعضشررة، ولرريس ا ررسا ل رران، وال عمسررا عمضهررا، و عرررب 
ن ، قرال الررلان : تدرسية السرسرؾل ؾاقرع خورر عرؽ زيرد، ولريس خوررا ل را)قا سا : )خور  ان ، مع أ ر سي الحؿيقة وال

 رررسها والسشررررؾب خورهرررا تدرررسية الرررظبلحية خاليرررة عرررؽ السشا رررلة ألن زيررردا سررري )كررران زيرررد قا سرررا  ا رررؼ لمررر ات ال ا
لر)كان  ، واألسعال ال يخور عشها إال إن يقال : اإلضاسة ألد ى مبلبدة والسعشى ا ؼ مدلؾل مدخؾلها ] وهؾ زيرد[ ، 

 وخورها أي الخور عشر " 
تهررا والس عررؾل األول لغررؽ وأخؾاتهررا: ال يكررؾن شررلر جسمررة )أي: جررارا ومجرررورا أو ا ررؼ  رران وأخؾاتهررا وا ررؼ إن وأخؾا  ٗ

 عرسا .

 :   ت رضل ال بلم عمى األقدام الثبلثوإليػ  ما  و   ان  بلما مجسبل عؽ األ ؾال الثبلّة،

                                                 

أي ت ضررر السوترردأ مررؽ هرر ا اال ررؼ إلررى ا ررؼ آخررر هررؾ: ا ررؼ  رران، أو ا ررؼ إن، أو م عررؾل عررؽ األول، وت ضررر الخوررر مررؽ هرر ا  ٓٚ
 عؽ الثا ي.اال ؼ إلى ا ؼ آخر هؾ: خور  ان، أو خور إن، أو م عؾل 
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 السبحأ اْلول : كان وأخؾاتيا
 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 

 ِإنََّيا َتْرَفُع االْسَؼ ، َوَتْشِرُ  اْلَخَبَر ، َوِىَي : َكاَن ، َوَأْمَدى ، َوَأْصَبَح َوَأْلَحى ، َوَعلَّ ، َوَباتَ َفَأمَّا َكاَن َوَأَخَؾاُتَيا : فَ 
 َوَصاَر ، َوَلْيَس ، َوَما َزاَل ، َوَما انَفػَّ ، َوَما َفِتَئ ، َوَما َبِرَح ، َوَما َداَم .

َ  ِمْشَيا نْحَؾ : َكاَن ، َوَيُكؾُن ، َوُكْؽ ، َوَأْصَبَح ، َوُيْربُح ، َوَأْصبْح ، َتُقؾُل : َكاَن َزْيٌد َقِاوًسا ، َوَلْيَس َعْسرو  َوَما َتَررَّ
 َراِخًرا . َوَما َأْرَبَو ذِلَػ (( .

 الذرح
 القدؼ األول هؾ  ان وأخؾاتها: 

 يؾن، ويدسى السوتدأ ا َؼ  ان.يدخل عمى السوتدأ، سضزيل رسعر األول، ويحدث لر رسعا  جديدا ،  سا قال اللرر  -

 ويدخل عمى الخور، سضشرلر، ويدسى خور ،  سا  و . -
 وه ا القدؼ ّبلّة عذر سعبل ، وهي التي ذ رها السؤلف رحسر ت تعالى، و أذ رها مع معشاها. 

 [ كان.ٔ]
لرر شريء، هرؾ الؿيرام، وأّن الؿيرام إن قمشا:  ان زيٌد قا سا ، سإن ه   الجسمة يراد مشهرا: إسرادة الدرامع أّن زيردا  مشدرؾب  

 تحق  سي زمؽ ماض، بدلضل ال عل الساضي )كان .
وإن قمشا: يكؾن زيٌد قا سا ، سإّن السراد: إسادة الدامع أّن زيدا  مشدؾب لر شيء، هؾ الؿيام، وأن الؿيام تحق  سي زمرؽ  

 حالي، أو مدتقول، بدلضل ال عل السزارل )يكؾن .
سرإن السرراد: إسرادة الدرامع أن السخاطرب مؾلرؾف بتؾجرر طمرب معرضؽ إليرر، هرؾ ملاشررة الؿيرام، وإن قمشا: ُ ْؽ قا سا ،  

 أي: مظالوتر بالؿيام سي السدتقول، بدلضل سعل األمر )ُكْؽ .
ومررؽ هرر ا   هررؼ قررؾل الشحرراة )كرران مررع معسؾلضهررا ت ضررد اتررراف ا ررسها بسعشررى خورهررا اتررراسا مجررردا  سرري زمررؽ يشا ررب  

 لي تها:
 لري ة سعبل  ماضيا  سالزمؽ ماٍض محٌض.سإن  ا ك ا -
 لمحال واال تؿلال. اٌ بل  مزارعا  خالرا  سالزمؽ لالوإن  ا ك الري ة سع -
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 وإن  ا ك الري ة سعل أمر سالزمؽ مدتقول . -
 ويذترط سي  ل ما  و : أال يؾجد شيء يعضؽ زمشا  معضشا  مسا  و . 
هررا ال ترردل بررري تها عمررى   رري أو دوام أو تحررؾل أو زمررؽ خرراص ومعشررى )اتررراسا  مجررردا   أي: ال زيررادة معررر، أل  

 كالرلاح والسداء والزحى، وال غضر ذلػ.

 وىؾ يفيد اترا  االسؼ بالخبر بالسداء، في زمؽ يشاس  داللة الريغة، نحؾ: أمدى زيد فرحا.:  [ أمدىٕ]

 غة، نحؾ: أصبَح زيٌد فرحًا.وىؾ يفيد اترا  االسؼ بالخبر بالرباح، في زمؽ يشاس  داللة الري:  [ أصبحٖ]
 وىؾ يفيد اترا  االسؼ بالخبر بالزحى، في زمؽ يشاس  داللة الريغة، نحؾ: ألحى زيٌد َفِرحًا. للأضذ٠[ ٗ]

وىؾ يفيد اترا  االسؼ بالخبر في جسيع الشيار، في زمذؽ مذاض أو حالذر أو مدذتقبل، فذي زمذؽ يشاسذ  :  [ َعلَّ ٘]
 عتداًل.داللة الريغة، نحؾ: َعلَّ الجُؾ م

وىؾ يفيد اترا  االسؼ بالخبر في وقت البيات، وىؾ الميل، في زمؽ يشاس  داللة الريغة، نحذؾ: بذاَت زيذٌد : [ باتَ ٙ]
 ساىرًا.

وىؾ يفيد تحؾل اسسيا وتغيره مؽ حالة إلى حالة أخرى، يشظبق عمييا معشذى الخبذر، فذي الذزمؽ السشاسذ  :  [ صارٚ]
 لداللة الريغة.

با رؼ  بابرا ، أي: تحؾلرك الذرجرة، وهري ا رؼ لرار، مرؽ حالتهرا األولرى إلرى حالرة جديردة  رسضك سضهرا  حؾ: لارِت الذرجرةُ 
 و حؾ: لاَر الساُء بخارا ، لاَر الظضُؽ إبريقا .،  جديد، هؾ )باب ، وهؾ الخور

اد نفذذي فعذذل مذذاض جامذذد، يفيذذد نفذذي الخبذذر عذذؽ االسذذؼ فذي وقذذت الحذذال، نحذذؾ: لذذيَس القظذذاُر مقذذبًل، فذذالسر :  [ َلذيَس ٛ]
 القدوم عؽ القظار اآلن.

ال تكؾن )ليس( لمشفي في الذزمؽ الحذالي إال عشذد اِلطذلق، أي: عشذد عذدم قريشذة تذدل عمذى أن الشفذي واقذع فذي  تشبيو:
الزمؽ السالي، أو في الزمؽ السدتقبل، فإن وجدت قريشة تدل عمى أنو واقع في أحدىسا وج  اْلخذ بيا، نحذؾ: لذيَس 

 أو غدًا. الغريُ  مدافرًا أمسِ 

 :  ا اْ َ َػ، ما َسِتَئ، ما َبِرحَ [ ما زاَل، مٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ]
 ه   األربعة تدل عمى مبلزمة الخور لبل ؼ حدلسا يقتزير الحال، أي ت ضد مع معسؾلضها اتراف ا سها بسعشى الخور:
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 إما اتراسا مدتسرا  ال يشقظع،  حؾ: ما زال ُت رحيسا  بعلاد . -
،  حرؾ: تسرا  إلى وقك ال بلم، ّؼ يشقظع بعد  بؾقرٍك طؾيرٍل أو قررضٍر،  رل ذلرػ عمرى حدرب السعشرىوإما اتراسا  مد -

، وهشررراك سررروق دؾيقرررة برررضؽ مررا زال ، مرررا ا  ررػ ، مرررا سترررئ ، مررا بررررح ، ذ رهررا معرررا ي الشحرررؾ  ال َيررزاُل الحرررارُس واق ررا  
 لمدامرا ي سارجع لها . 

 [ ما داَم.ٖٔ]
 ا )مدة محدودة ، هي مدة ّوؾت معشى خورها ال سها.ت ضد ا تسرار السعشى ال ي قومه 
  حؾ: ُيِ ضُد األكُل ما دام السرُء جا عا ، س ا دة األكل تدوم بدوام وقك معضؽ محدود، هؾ وقك جؾل السرء. 
و  لػ  حؾ: َيُزُر األكُل ما دام السرُء مستمئا ، سزرر األكل يدوم   لػ بدوام وقك معضؽ محدود، هؾ وقك امرتبلء  

 سرء.ال
 وال بد سي دوام ذلػ الؾقك السحدود مؽ أن يدتسر ويستد إلى زمؽ ال بلم. 

 رروط عسل: زال، فتئ، برح، انفػ
 يذترط لعسل  ل مؽ زال وستئ وبرح وا  ػ عسَل  ان: أن يدلقها:   ي، أو  هي، أو دعاء. 
 ما زال ال  ار يكضدون لئل بلم . مثال الش ي:  
 ا  عؽ الظػيان.مثال الشهي: ال َتَزْل بعضد 
 مثال الدعاء: ال زاَل الخضُر ُمْشَهِسرا  عميػ سي قابِل أيامػ. 
 ّبلّة أشياء:بأحد  ويكؾن الش ي 

 يكؾن الش ي بالحرف، مثل: ما، وتقدم مثالها.إما أن   ٔ)
 يكؾن الش ي بال عل، مثل: ليس،  حؾ: ليَس يش ُػ العزيُز ُمْ َرما .وإما أن   ٕ)
 ش ي باال ؼ، مثل: غضر،  حؾ: غضُر ُمشَ ٍػ العالُؼ أ ضَر ِعمِسر.يكؾن الوإما أن   ٖ)

 ررط عسل: دام
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، والسدررساة بالزما يررة، مثررل قؾلررر تعررالى ٔٚ يذررترط سرري دام لتعسررل عسررل  رران: أن تدررو  بررر )مررا  السررردرية الغرؼيررة 
 ُدْمُك حيا {.ما  }وأولا ي بالربلة والز اة

 ابتها عؽ عرف زمان بسعشى: مدة،  اآلية الدابقة.و)ما  ه   تؤول مع ما بعدها بسردر مع  ي 
 .مدَة ما دمك حيا  ولتقريب ال هؼ ي ترض الشحاة أّن ألمها: وأولا ي بالربلة والز اة  
سقررؾلهؼ )مرردَة  عرررف زمرران، و)مررا  السررردرية تدررلػ مررع الجسمررة التاليررة لهررا بسررردر تقرردير : دوامرري، وهرر ا السررردر  

 السؤول هؾ السزاف إلير.
ّؼ ح ف السزاف، وهؾ الغرف )مدة ، و اب عشر السزراف وامي حيا ، دمدَة ل: وأولا ي بالربلة والز اة ساألل 

 إلير سي إعرابر، سرار السزاف إلير، وهؾ )دوامي ، سي محل  رب عمى الغرؼية.
سالسردر السؤول  اب عؽ الغرف  سا  اب السردر الرريا عؽ الغررف سري مثرل: قابمترػ غرروَب الذرسِس، أي:  

 وقَك غروِب الذسِس، سح ف السزاف، وهؾ )وقَك ، و اب السردر عشر، سرار السردر مشرؾبا  عمى الغرؼية.

 سب  تدسية )كان وأخؾاتيا( أفعاال ناقرة
 ررسضك  رران وأخؾاتهررا أسعرراال   اقرررة، ألّن  ررل سعررل مشهررا يرردل عمررى )حرردث  رراقص ، أي: معشررى مجرررد  رراقص، ألّن  

ل ا رردة األ ا ررية السظمؾبررة مررؽ الجسمررة ال عميررة، إال بعررد مجرريء اال ررؼ السشرررؾب، ساال ررؼ إ ررشاد  إلررى مرسؾعررر، ال ي ضررد ا
السشرررؾب هررؾ الرر ي يررتسؼ السعشررى األ ا رري السررراد، ويحقرر  ال ا رردة األلررمية لمجسمررة، وهرر ا يخررالف األسعررال التامررة، سررإن 

 السعشى األ ا ي َيتؼ بسرسؾعها )ال اعِل، أو  ا ِب ال اعل .
أن  قرررؾل: إّن هررر   األسعرررال تحتررراج إلرررى مشررررؾبها لتتسررريؼ السعشرررى األ ا ررري، بخررربلف األسعرررال  واختررررار مرررا  رررو  

التامة، مثل: جاَء زيٌد، وأكرَم زيٌد عسرا ، سرإن السعشرى األ ا ري متحقر  بال عرل واال رؼ السرسرؾل، أي: السدرشد والسدرشد إليرر، 
 د سضها مؽ السشرؾب.بخبلف ما إذا قمك:  اَن زيٌد، أو لاَر التراُب، و حؾها، سبل ب
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ني مذا ُدْمذَت، أي: دواُمذػ، فالتذاء فاعذل،  ل أما إن سبقت )دام( بذذ )مذا( السرذدرية غيذر الغرريذة، فذل تعسذل عسذل )كذان(، نحذؾ: َيُدذرُّ

 وليدْت اسَؼ دام، ْلن السعشى: يدرني دواُمػ، فيي مردرية غير عررية، وليس السعشى: يدرني مدُة دواِمػ، حتى تكؾن مردرية عررية.

ذلػ: يدرني ما ُدْمذَت رذجاعًا، فذذ)ما( مرذدرية غيذر عرريذة، ْلن السعشذى: يدذرني دواُمذػ رذجاعًا، ولذيس السعشذى: يدذرني مذدُة وك 
 دوامػ رجاعًا، فالتاء فاعل، ورجاعًا حال.

 خبَر دام.وكذلػ إن لؼ تدبق )دام( بذ )ما(، فل تعسل عسل كان، مثل: داَم زيٌد صحيحًا، فزيٌد فاعل، وصحيحًا حال، وليدْت 
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وليس الدوب سي تدرسضتها  اقررة أ هرا تتجررد لمزمران وحرد ، وال تردل عمرى حردث  سرا قضرل، ألّن الررحيا أ هرا تردل  
 عمى الحدث والزمان، والدوب سي تدسضتها  اقرة ما قدمشا .

 مذتقات كان تعسل كعسل كان
ألسعرال الساضرية والسزرارعة واألمرر، ويذرسل عسل  ان وأخؾاتها ال يقترر عمى ال عل الساضي وحد ، بل يذرسل ا 

مررا قررد يكررؾن لسررردرها مررؽ مذررتقات أخرررى،  ا ررؼ ال اعررل،  سررا قررال ابررؽ آجررروم رحسررر ت تعررالى: )كرراَن، يكررؾُن، ُ ررْؽ، 
 وأَللَا، وُيْرِلُا، وأْلِلْا .

 رروط عسل كان وأخؾاتيا
 لعسل  ان وأخؾاتها شروط،    ر بعزها: 

 م ا ؼ  ان وأخؾاتها عمضها، بل يجب أْن يتأخر ا سها عشها.: أْن ال يتقدالذرط اْلول
ا رؼ  ران هرؾ زيرٌد، برل زيرٌد هشرا موتردأ،  أنّ  مثل:  ان زيٌد قا سا ، سبل يجؾز أن تقؾل: زيرٌد  راَن قا سرا ، عمرى اعتلرار 

 وا ؼ  ان ضسضر مدتتر، سميس مؽ تقديؼ ا ؼ  ان.
 سررر، عرردا خوررر  رران ولرريس، و رريأتي ت رررضل ح سررر سرري  تررب : يجررب ذ ررر خوررر أخررؾات  رران، وال يجررؾز حالذذذرط الثذذاني
 أخرى.
 : إذا وقع خور  ان وأخؾاتها جسمة سعمية، ساألكثر أن يكؾن سعمها مزارعا .الذرط الثالأ

 مثل:  ان األ تاُذ يذرُح الدرَس. 
، وقد يجريء ماضريا  مقتر را  برر )قرد  اقترا را  مدتحدرشا  بعرد  رتة مشهرا، وهري:  ران، وأمدرى، وألرلا  ، وأضرحى، وَعرلَّ

 وباَت، ؼيقال:  ان زيٌد قد اْ ظمَ ، أللَا الحُي قد خبل.
مجريء )قرد  مرع خورهرا الساضري وعردم مجضئرر، قرال تعرالى }إن  ران قسيررر  األمريؽ سضها أي وتستاز )كان  بجؾاز 

 ُقدَّ مؽ ُقُوٍل{.
ا )ما سترئ ومرا بررح ومرا ا  رػ ، سربل يجرؾز أما بؿية أخؾات  ان، وهي: َلار، وما بسعشاها، وداَم، وما زال، وأخؾاته 

أن يكررؾن خورهررا سعرربل  ماضرريا ، وذلررػ أل هررا ت هررؼ الرردوام عمررى ال عررل، واترررالر بررزمؽ اإلخلررار، والساضرري ي هررؼ اال قظررال، 
 َؼ.ستداسعا، وه ا مت   عمير بضؽ العمساء، أي: عدم الجؾاز، سبل يقال: ما زال زيٌد جمَس، ما دام زيٌد قاَم، لار زيٌد َعمِ 
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 تدري  أول
 أعرب: 

 ُيْرِلُا العالُؼ مدرورا .  ٕ)              كا ِك الذسُس طالعة .  ٔ)

 جؾاب التدري  اْلول

 : )كان  سعل ماض  اقص، يرسع اال ؼ ويشرب الخور، موشي عمرى ال رتا، و)التراء  هري تراء التأ ضرث الدراكشة، ٔجؾاب )
لذرسُس  ا رؼ  ران مرسرؾل وعبلمرة رسعرر الزرسة، )طالعرة   خورر تحر ك بال در لبللتقاء الداكشضؽ، وهري حررف، و)ا

 كان مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة.

 : )يرلُا  سعل مزارل  اقص مرسؾل، لتجرد  مؽ الشالب والجازم، يرسع اال ؼ ويشرب الخور، وعبلمة رسعر ٕجؾاب )
ِلُا مشررررؾب، وعبلمرررة  ررررلر الزرررسة، )العرررالُؼ  ا رررؼ يررررلا مرسرررؾل، وعبلمرررة رسعرررر الزرررسة، )مدررررورا   خورررر ُيْرررر

 ال تحة.
 وغضر ذلػ مؽ الجسمة يقاس عمى هاتضؽ الجسمتضؽ سي اإلعراب. 

 تدري  ثان
 َعضِّؽ  ان وأخؾاتها، وعضؽ ا سها وخورها، واضلظهسا بالمدان والقمؼ ؼيسا يأتي. 

 الخم . يكؾن التمسض  محسؾد الدضرة ما دام حدؽ  ٕ   يرلا الح  مشرؾرا ويسدي اللاطل مخ وال.  ٔ
 يغل  ريؼ الش س أبيا.  ٗ              أضحى عامل الخضر رؼيع القدر.  ٖ
 كؾ ؾا أمشاء عمى الحّ .  ٙ                        ليس الدارق محترما.   ٘
  كان زيد سي السدر ة. ٛ                  َتْدَعُد ما دمك تقؾل الح .   ٚ
ٜ  .  كان السظر َيْشَربُّ
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 الثانيجؾاب التدري  
 خبر كان اسؼ كان كان وأخؾاتيا 

 مشرؾرا   الح ُّ  ُيْرِلاُ  ٔ

 مخ وال   اللاطلُ  ُيْسِدي 

 محسؾدَ  التمسض ُ  يكؾنُ  ٕ

 حدؽَ  الزسضر السدتتر )هؾ  ما دامَ  

 رؼيعَ  عاملُ  أضحى ٖ

 أبيا   كريؼَ  َيَغلُّ  ٗ

 محترما   الدارقُ  ليَس  ٘

 أمشاءَ  الؾاو سي )كؾ ؾا  كان ٙ

 )تقؾل  مع ال عل السدتتر )أ ك  التاء سي )ما دمَك  مما دا ٚ

)سررري السدر رررة  مرررع الزرررسضر السدرررتتر،  زيدٌ  كان ٛ
أو الجار والسجرور الستعمقان بسح وف 
تقررررررردير  )كررررررران، أو  ا شرررررررا  أو ُوِجرررررررَد أو 

 مؾجؾدا  .

 )َيْشَربُّ  مع الزسضر السدتتر )هؾ . السظرُ  كان ٜ

 تدري  ثالأ
 أعرب ما يمي: 

 لدُك مؽ السهسمضَؽ.  ٕ)        ال ت ْؽ يابدا  سُت دَر، وال رطلا  سُتعرَر.  ٔ)
 ُيْسِدي َمْؽ يظيُع تَ  قريَر العضؽِ .  ٗ)                          أْللَا العالُؼ ُيْحَترُم.   ٖ)

 جؾاب التدري  الثالأ

يرة، وعبلمرة جزمرر الدركؾن، وا رؼ  ران ضرسضر  : )ال  حرف  هي، )ت ْؽ  سعل مزارل  اقص مجزوم بربل الشاـٔإعراب )
مدررتتر وجؾبررا  تقرردير : أ ررك، )يابدررا   خوررر  رران مشرررؾب، وعبلمررة  رررلر ال تحررة، )ال رراء  سرراء الدررووية الترري يشرررب 
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أْن السزرسرة وجؾبرا  عشرد بعدها السزارل، )ت درَر  سعرل مزرارل مشررؾب ب راء الدرووية عشرد ال رؾسضضؽ، ومشررؾب بر
 عل ضسضر مدتتر وجؾبا  تقدير  )أ ك .و ا ب ال ا،  اللرريضؽ

)و  حرف عظف، )ال  حرف  هي، وال عل مح وف دل عمير مرا قومرر، تقردير : ت رْؽ، )رطلرا   خورر  ران السح وسرة،  
)ال رراء  سرراء الدررووية الترري يشرررب بعرردها السزررارل، )تعرررَر  سعررل مزررارل مشرررؾب ب رراء الدررووية عشررد ال ررؾسضضؽ، 

 شد اللرريضؽ. و ا ب ال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا  تقدير  )أ ك .ومشرؾب بأن السزسرة وجؾبا  ع

 : )لدُك  ليس سعل ماٍض  اقٌص، موشي عمى الدكؾن الترالر بالتاء، والتاء ضسضر متررل موشري عمرى الزرؼ ٕإعراب )
سي محل رسع ا ؼ ليس، )مؽ السهسمضؽ  الجار والسجرور مع الزسضر السدتتر ؼير سي محرل  ررب خورر لريس، أو 

 ل: الجار والسجرور متعمقان بخور مح وف وجؾبا ، تقدير :  ا شا  أو مدتقرا . قؾ 

 : )ألررلَا  سعررل مرراٍض  رراقٌص موشرري عمررى ال ررتا، )العرالُؼ  ا ررؼ ألررلا مرسررؾل، وعبلمررة رسعررر الزررسة، )ُيْحَترررُم  ٖإعرراب )
ب ال اعررل ضررسضر سعررل مزررارل م ضررر الررري ة مرسررؾل لتجرررد  مررؽ الشالررب والجررازم، وعبلمررة رسعررر الزررسة، و ا رر

 مدتتر جؾازا  تقدير : هؾ، والجسمة مؽ ال عل و ا ب ال اعل سي محل رسع خور أللا.

 : )يسدري  سعرل مزرارل  راقص مرسرؾل لتجررد  مرؽ الشالرب والجرازم، )َمرْؽ  ا رؼ مؾلرؾل موشري عمرى الدركؾن ٗإعراب )
م، وال اعل ضسضر مدتتر تقردير : سي محل رسع ا ؼ يسدي، )يظيُع  سعل مزارل مرسؾل لتجرد  مؽ الشالب والجاز 

هررؾ، والجسمررة مررؽ ال عررل وال اعررل لررمة السؾلررؾل، )َت  ل ررل الجبللررة مشرررؾب عمررى التعغرريؼ، وال َتُقررْل: م عررؾال  بررر 
 تأدبا ، )قريَر  خور يسدي مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة، وهؾ مزاف، و)العضِؽ  مزاٌف إلير.
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 السبحأ الثاني
 إنَّ وأخؾاتيا 

 جروم رحسر ت تعالى: قال ابؽ آ
َوَكَأنَّ ، َوَلْيَت ، َوَلَعلَّ ، َتُقؾُل : )) َوَأمَّا ِإنَّ َوَأَخَؾاُتَيا ، َفِإنََّيا َتْشِرُ  االْسَؼ َوَتْرَفُع اْلَخَبَر ، َوِىَي : ِإنَّ ، َوَأنَّ ، َوَلِكؽَّ ، 

َو َذِلَػ . َوَمْعَشى ِإنَّ َوَأنَّ ِلِمتَّْؾِكيِد ، َوَلِكؽَّ ِللْسِتْدَراِك ، َوَكَأنَّ ِلمتَّْذبيِو ، ِإنَّ َزْيًدا َقاِوٌؼ ، َوَلْيَت َعْسًرا َراِخٌص ، َوَما َأْربَ 
ي َوالتََّؾقُِّع (( .  َوَلْيَت ِلمتَّسشِّي ، َوَلَعلَّ ِلمتََّرجِّ

 الذرح
لعسل، وهري  سرا  رو  تردخل عمرى أقؾل: القدؼ الثا ي مؽ  ؾا   السوتدأ والخور )إنَّ  و )أخؾاتها  أي  غا رها سي ا 

السوتدأ والخور، ستشرب السوتدأ ويدسى ا سها، وترسع الخور عشد اللرريضؽ، بسعشى أ ها تجدد لر رسعا  غضرر الر ي  ران لرر 
 قول دخؾلها، ويدسى خورها.

 يلقى عمى رسعر األول. ال تعسل سي الخور بل ه ا وقد قال ال ؾسضؾن  
 تة:، وهي  أحرف وه   األدوات  مها  

، بكدر الهسزة.الحر  اْلول  : إنَّ
، ب تا الهسزة.الحر  الثاني  : أنَّ

، الشدرلة  لمخور، وإزالة الذػ واإل  ار عؽوهسا يدالن عمى التؾ ضد، والسراد: تؾ ضد الشدلة، أي: تؾ ضد  دلة السوتدأ  
، س ري: إنَّ زيردا  قرا ٌؼ، ت ضرد تؾ ضرد  درلة س بل الحرسضؽ سي تحقض  ه ا ال رض بسشررزلة ت ررار الجسمرة، وي ضرد مرا ي ضرد  الت ررار

 الؿيام إلى زيد، ت شي عؽ ت رار جسمة: زيٌد قا ٌؼ.
 ومؽ الخظأ اللبلغي ا تخدامها سي الخور ال ي ال يكؾن مؾضع الذػ واإل  ار، وما يشرزل مشزلتهسا.

 ن إال سي تأكضد اإلّلات.والتأكضد بهسا يدل عمى أن خورهسا محق  عشد الست مؼ، وليس بسؾضع الذػ، وال يدتعسبل
 : )إنَّ  و )أنَّ  ي ضدان التؾ ضد.وه ا معشى قؾلشا  

، ومعشاها: اال تدراك، وهؾ: تعقضب ال بلم برسع ما يتؾهؼ ّوؾتر، أو إّلات ما يتؾهؼ  ؽير.الحر  الثالأ  : ل ؽَّ
 أما مثال رسع ما يتؾهؼ ّوؾتر سهؾ: زيٌد شجاٌل، ل شر ليس بكريؼٍ . -
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 إّلات ما يتؾهؼ  ؽير: ما زيٌد شجاٌل، ل شر  ريٌؼ. وأما مثال -
 وبعلارة أخرى: هؾ إبعاد معشى سرعي يخظر عمى اللال عشد سهؼ السعشى األلمي لم بلم. 
غشرٌي، ؼيخظرر باللرال أ رر محدرؽ بدروب ِغشرا ، سرإن  ران غضرر محدرؽ أ ررعشا إلرى إزالرة ذلرػ زيرٌد مثال ذلػ: قؾلشا:  

   وبعدها معسؾالها، ستقؾل: زيٌد غشٌي ل شر غضُر محدٍؽ.)ل ؽَّ ال ي خظر بؾا ظة الخاطر 
ومثرررل: ال تررراُب رخررريٌص، ؼيقرررع سررري الخررراطر أ رررر ال   رررع ؼيرررر، سرررإن  ررران غضرررر ذلرررػ، بادر رررا بسجررريء  مسرررة ل رررؽَّ مرررع  

 معسؾلضها، إلزالة ه ا الؾهؼ، ستقؾل: ال تاُب رخيٌص ل شر  وضُر الش عِ ، وهك ا.
ع مررا يتررؾهؼ ّوؾتررر أو إّلررات مررا يتررؾهؼ  ؽيررر ، وهرر ا يقتزرري أن يكررؾن السعشررى بعرردها وهرر ا معشررى )تعقضررب ال رربلم برسرر 

مخال ررا  لمسعشررى ال رعرري الرر ي ي هررؼ مسررا قومهررا، وم ررايرا  لررر، سعشرردما سهسشررا مررؽ قؾلشررا: زيررٌد غشررٌي، أن زيرردا  محدررٌؽ، جئشررا بررر 
 ر غضُر محدٍؽ.)ل ؽَّ ، وذ ر ا بعدها معشى مخال ا  له ا ال هؼ، سقمشا: زيٌد غشٌي، ل ش

تمخيص ما  و  مع زيادة معشى آخر لبل تدراك ما قالر الرلان : اال تدراك هؾ تعقضب ال بلم بش ي ما يترؾهؼ مشرر ّوؾترر 
أو إّلات ما يتؾهؼ مشر  ؽيرر وذ رر شريخشا الدرضد عرؽ الردمامضشي ويا رضؽ إن رسرع الترؾهؼ لريس بربلزم لرر)ل ؽ  برل هرؾ أغموري 

التؾهؼ  حؾ ) زيرد قرا ؼ ل شرر ضراحػ   وسدرر بعزرهؼ اال رتدراك بسخال رة حكرؼ مرا بعرد )ل رؽ  سق  أل ها قد ال ت ؾن لرسع 
 مع التؾهؼ أوال رر رؾه ا أعؼ .ٕٚلحكؼ ما قومها 

 وتقع )ل ؽَّ  بعد الش ي واإلّلات. 
 مثالها بعد الش ي: ما زيٌد شجاٌل، ل شر  ريٌؼ. 
 مثالها بعد اإلّلات: زيٌد شجاٌل، ل شر ليس بكريؼٍ . 

 سرا سري )زيرد غشري ل شرر غضرر محدرؽ  السعشرى بعردها مشؽيرا  سإن  ان السعشى ال رعي الشاشرئ مسرا قومهرا مؾجلرا ،  ران   ٔ)
 لم قراء   والسعشى ال رعي زيد محدؽ .

                                                 
7ٕ
ُْرَِلِدل)ٝذٜرجلضلْٜلهُٞٚلضؼح٠ُلك٢لئكحدزلجُٔ حُلسلجُطحٓسلذ٤ٖلجُذح٤ُٖل؛ل}ل ًَلَُسٝجلك٢ِلج ل َٖ ََّٗيلضَوَُُِّدلجَُِّر٣ حُدل)9ٙٔاَلل٣َـُسَّ َٜ ِٔ ُْ ذِثَْطلج َٝ ل ُْ َّ٘ َٜ لَج ْْ ُٛ ج َٝ أْ َٓ ل َّْ لثُ ٌَ ٤ِِ طَحٌعلهَ َٓ ل97ٔ(ل ِٖ ٌِ (لَُ

ل ْْ ُٜ لَُ ْْ ُٜ جلَزذَّ ْٞ لجضَّوَ َٖ ُِْلَلجَُِّر٣ ِلَخ٤ٌْسل َْ٘دلَّللاَّ حلِػ َٓ َٝ ِل ِْ٘دلَّللاَّ لِػ ْٖ ِٓ ل حلُُٗصالا َٜ لك٤ِ َٖ ِد٣ ُِ حُزلَخح َٜ ْٗ حلجأْلَ َٜ لضَْذطِ ْٖ ِٓ َْٗصلل{لٝهُٞٚلضؼح٠ُل}(98ْٔذَسجِزل)َجَّ٘حٌشلضَْجِس١ل َ ُْؼَرَجِخلأَكَأ سُلج َٔ ِِ ًَ ل ِٚ لَػ٤َِْ لَدنَّ ْٖ َٔ أَكَ

لك٢ِلجَُّ٘حِزل) ْٖ َٓ ِْ٘ورُل َٖل9ٔضُ لجَُِّر٣ ِٖ ٌِ ِلاَلل٣ُلل(لَُ ْػَدلَّللاَّ َٝ حُزل َٜ ْٗ حلجأْلَ َٜ لضَْذطِ ْٖ ِٓ ْر٤َِّ٘سٌلضَْجِس١ل َٓ حلُؿَسٌفل َٜ هِ ْٞ لكَ ْٖ ِٓ لُؿَسٌفل ْْ ُٜ لَُ ْْ ُٜ جلَزذَّ ْٞ ٤ؼَحَدل)جضَّوَ ِٔ ُْ ُلج ُِِقلَّللاَّ قَاَؿ اَي قَػْوـِ {ًٝرُيلٗلْٜل}ل(ْٕٓ 
من كونه فً ألصى مراتِب الهداٌة ، فإن رسالةَ )رسول من رب العالمٌن (استدراٌن مما لبله باعتبار ما ٌستلِزمه فهو  {(ٔٙلَْيَس ِب َضاَلَلٌة َوَلِكٍتِّ َرُسوٌؿ ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَُت )

« كن ل» جاءت « ولكنً » ولوله : هحٍلجُع٤ٖٔل للال محالة ، كأنه لٌل : لٌس بً شًٌء من الضالل ولكنً فً الغاٌة الماصٌِة من الهداٌة . تستلزمه  رّبِ العالمٌن
 هنا أحسَن مجًء ألنها بٌن نمٌضٌن ، ألن اإِلنسان ال ٌخلو من أحد شٌئٌن : ضالل أو هدى ، والرسالة ال تجامع الضالَل .
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ال ترراب رخرريص ل شررر م ضررد  ،  حررؾ مشؽيررا ،  رران السعشررى بعرردها مؾجلررا  وإن  رران السعشررى ال رعرري الشاشررئ مسررا قومهررا   ٕ) 
 ش ي ال ي رسع هؾ )غضر م ضد  أو )ال   ع ؼير   .سالسعشى الس

سؾجؾد )ل ؽَّ  يشوئ عرؽ الس رايرة والسخال رة برضؽ )معشرى مرا بعردها  و)السعشرى ال رعري الس هرؾم مسرا قومهرا ، مرؽ غضرر  
 حاجة إلى أداة  اؼية.

(، وال (:)لكّؽ( السذددة ىي العاممة عسل )إّن(، فيي مؽ أخؾاتيا، أما )لكْؽ( السخففة، فٔتشبيو ) ميدت مؽ أخؾات )إنَّ
 تعسل عسميا، وإن كانت أيزًا تفيد االستدراك.

(:قال الرلي رارح الكارية: وال يمزم التزاد بيؽ ما قبميا وما بعدىا تزادًا حقيقيًا، بل يكفذي تشافييسذا بؾجذو ٕتشبيو )
 ما.

هرر ا الخوررر، تقررؾل:  ررأنَّ زيرردا  أ ررٌد سرري :  ررأّن، وت ضررد: التذرروير، أي: تذرروير ا ررسها بخورهررا بسررا يذررتهر بررر الحذذر  الرابذذع
 الذجاعةِ .

ويجب أن  تشلر إلى أن التذوير بهرا أقرؾى مرؽ التذروير بال راف، سرإذا قمرك:  رأنَّ زيردا  أ رٌد سري الذرجاعة، سهر ا أقرؾى  
 مؽ قؾلػ: زيٌد  األ ِد سي الذجاعةِ ، وذلػ ألن )كأنَّ  مر لة مؽ )ال اف  و)أنَّ  التي ت ضد التؾ ضد.

 لا أن )كأنَّ  لمتذوير دا سا ، أي:  ؾاء أكان خورها جامدا  أم جسمة  سعمية  أم عرسا  أم جارا  ومجرورا .واأل 
 مثال خور )كأّن  الجامد: أ ٌد، سي قؾلشا:  أّن زيدا  أ ٌد. -
 مثال خور )كأن  السذت : قا ٌؼ، سي قؾلشا:  أنَّ زيدا  قا ٌؼ. -
 وقف، سي قؾلشا:  أنَّ زيدا  وَقَف. مثال خور )كأنَّ  الجسمة ال عمية: -
 مثال خور )كأنَّ  الغرف: عشَد، سي قؾلشا:  أنَّ زيدا  عشدك. -
 مثال خور )كأنَّ  الجاّر والسجرور: سي الدار، سي قؾلشا:  أنَّ زيدا  سي الدار. -

 رؽ األخر  برالرأي القا رل وقضل: هي سي حالرة  رؾن خورهرا مذرتقا  أو جسمرة  أو عرسرا  أو جرارا  ومجررورا  ت رؾن لمغرؽ، ل 
محل ه ا إذا لؼ تؾجد قريشة عمى أ ها لمغرؽ، سرإْن وجردت قريشرة وجرب األخر  بهرا، و ريأتي سري و إ ها دا سا  لمتذوير أحدؽ، 

 كتب أخرى إن شاء ت تعالى وجر القؾل بأ ها لمتذوير سي ه   الحاالت.
 : لضَك، ومعشاها: التسشي.الحر  الخامس
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،الحر  الدادس  ومعشاها: الترجي واإلش اق. : لعلَّ
، والسررراد بالظمررب ٖٚرررر عمررى  رروضل السحلررة  ء الرررعب حرررؾلر أو السدررتحضل الحرررؾل: طمررب حرررؾل الذرريوالتسشذذي ىذذؾ

 .  الظمب القموي أي الحالة القموية ول لػ يقال: إن لضك تتزسؽ معشى أتسشى 
 ه ا الذيء:

 الذي  ال وضر: لضَك الذلاَب يعؾد يؾما . إما أن يكؾن مستشعا  مدتحيبل ، وهؾ األكثر، مثل: قؾل -

وإما أن يكؾن مسكشا ، ل شرر غضرر متؾقرع، مثرل: قؾلرػ: لضرَك لري دارا ، إذا  شرك ال تسمرػ ت راليم شرراء الوضرك. وشرراُء  -
 الوضك أمٌر مسكٌؽ غضر مدتحضل، ل شر غضر متؾقع.

 : ترقب حرؾل الذيء السحوؾب الستؾقع.والترجي ىؾ 

 حرؾل الذيء السكرو  الستؾقع. واإلش اق هؾ: ترقب 

 ومثال الترجي: لعلَّ لي دارا ، إذا  ان عشدك ماٌل  اٍف لذرا ها، أو تتؾقع حرؾل ه ا السال. 

 ومثال اإلش اق: لعلَّ العدَو قادٌم، إذا  شك تترقب وتتؾقع قدومر. 

 حرؾ : لعرل زيردا يعظضشرا واإلشر اق سالظسع ارتقاب السحوؾب أي ا تغرار  وال طمرب سري اال تغرار سرالظسع ارتقراب السحورؾب 
سالترجي لريس بظمرب بردلضل أن اإلشر اق  رؾل مرؽ الترجري والعاقرل ال يظمرب مرا ارتقاب السكرو   حؾ لعل العدو قادم 

 يكرهر .
 الحالل مسا  و :

 التسشرري،  دررتخدم لررر: لضررك : لضررَك الذررلاَب يعررؾُد يؾمررا ، لضررَك أمررسِ  وهررؾأّن مثررال طمررب حرررؾل الذرريء السدررتحضل ) -
 َيْرِجُع.

 درتخدم لرر: لضرَك أيزرا : لضرَك لري دارا ، إذا  شرك التسشري، ومثال طمب حرؾل الذيء السسكؽ غضرر الستؾقرع )وهرؾ  -
َل ه ا السال ال اسي لذرا ها.  ال تسمػ ماال  لتذترَي الدار، وال تتؾقع أن ُتَحرِّ

 دتخدم لر: لعلَّ : لعرلَّ لري دارا ، إذا ومثال ترقب حرؾل الذيء السحوؾب )وهؾ مسكؽ متؾقع، وه ا هؾ الترجي، و  -
 كشك تتؾقع الحرؾل عمى ت اليم ه   الدار.

                                                 
 ألف اإلنساف كثَتا ما حيب اؼبستحيل والشيء اؼبمكن الصعب اغبصوؿ . ٖٚ
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ومثال ترقب حرؾل الذيء السكرو  )وهؾ مسكؽ متؾقع، وه ا هؾ اإلش اق، و درتخدم لرر: لعرلَّ : لعرلَّ العردوَّ قرادٌم،  -
 إذا  شك تتؾقع قدومر.

 الفرق بيؽ )التسشي( و )الترجي واِلرفاق(
 جي واِلرفاقالتر  التسشي

  دتخدم لهسا )لعل   دتخدم لر )لضك   ٔ)

التسشرررررري طمررررررب، سهررررررؾ مررررررؽ أ ررررررؾال اإل ذرررررراء   ٕ)
 الظموي

الترجرري تؾقررع ال طمررب، سهررؾ مررؽ أ ررؾال اإل ذرراء 
 غضر الظموي، و  لػ اإلش اق.

سرررري  اْلولذذذذى:التسشرررري يكررررؾن سرررري حررررالتضؽ،   ٖ)
األمر غضر السسكؽ )السستشع ، وهؾ األكثر، 

: سي األمر الثانيةاَب يعؾُد، مثل: لضك الذل
السسكررررؽ )غضررررر الستؾقررررع ، مثررررل: لضررررَك لرررري 
دارا ، إن  شررررررررررررك ال تسمررررررررررررػ وال تتؾقررررررررررررع أن 
، تحرررل السررال ال رراسي لرررعؾبة هرر ا األمررر

سالستسشى يجب أن ال يكرؾن تؾقرع وطساعيرة 
 سي وقؾعر وإال لار ترجيا 

أمررا الترجرري واإلشرر اق، سمهسررا حالررة واحرردة، سهسررا 
ؽ الستؾقع، مثل: لعلَّ لري دارا ، يكؾ ان سي السسك

 لعلَّ العدوَّ قادٌم، إذا  شك تتؾقع ه يؽ األمريؽ.

التسشررري ال يكرررؾن سررري الؾاجرررب، مثرررل: لضرررَك   ٗ)
غدا  يجيء، أما قؾلر تعالى }ستسشَّرؾا السرؾَت  
سمررريس السرررراد تسشرررؾا السرررؾَت   َدرررر الررر ي هرررؾ 
واجرررب، ل رررؽ السرررراد تسشرررؾا تعجضرررل السرررؾتِ ، 

 هؾد تعجضل السؾت مدتحضل.وأن يتسشى الض

 

 تشبييات

: أنَّ التسشي طمب السدتحضل، والترجي طمب السسكؽ، وه ا  سا قال الذري  سزرل ذهب بعض العمساء إلى  :التشبيو اْلول
بؽ حدرؽ برؽ علراس ح غرر ت تعرالى سري  تابرر )اللبلغرة سشؾ هرا وأسشا هرا  خراٍل مرؽ الدقرة، ألنَّ التسشري قرد يكرؾن 

 وهؾ السسكؽ غضر الستؾقع، ه ا مؽ جهة. ل ضر السدتحضل،
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يعررد  العمسرراء مررؽ اإل ذرراء  ومررؽ جهررة ّا يررة، سررإن الترجرري لرريس طملررا ، وإ سررا هررؾ ترقررب حرررؾل الذرريء، لرر لػ لررؼ 
 ، وما ذ ر  الذي  سزل هؾ ال ي حققر اإلمام الت تزا ي سي السظؾل حضث قال :  الظموي

ررؾق بحرررؾلر " وهرر ا هررؾ "التسشرري طمررب محررال أو مسكررؽ ال طسررع سرري وقؾعررر بخرر  بلف الترجرري سإ ررر ارتقرراب شرريء ال ّو
التحقضرر  ، ومررؽ العمسرراء مررؽ يجعررل الترجرري قدررسا مررؽ اإل ذرراء الظمورري رررر  سررا قررال الد ررؾقي ررررر ومررشهؼ مررؽ يخرررج 

 التسشي مؽ أقدام اإل ذاء الظموي بشاء عمى أن العاقل ال يظمب ما يعمؼ ا تحالتر سعشد  التسشي ليس طملا .
: ال يرررد عمرى قؾلشررا: إّن لعرلَّ لمترجرري )وهررؾ ترقرب حرررؾل الذريء السسكررؽ  قؾُلرر تعررالى حاكيرا  عررؽ سرعررؾن الثذذانيالتشبيذو 

   عسر اللاطل.ز األ لاب مسكؽ متؾقع سي  رألن بمؾغ ٗٚ}لعمي أبمُغ األ لاَب{
الشداء مدتعسل سري التحدرر : قال ابؽ عاشؾر عشد قؾلر تعالى حاكيا عؽ ال  ار :  } يا لضتشا  رد { "حرف التشبيو الثالأ 

ال الشررداء وهررؾ يقتزرري بعررد السشررادي سا ررتعسل سرري التحدررر ألن الستسشررى لررار بعضرردا عررشهؼ أي غضررر م ضررد لهررؼ " 
مرؽ أ هرا ت ضرد قرؾة التسشري مرع  وقال سي مؾضع آخر : "يا ت ضد التمهرف والشردم " أقرؾل هر ا الر ي ذ رر  ابرؽ عاشرؾر

لتحقض  الر ي تذرعر برر سري جسيرع مؾاضرع  "يرا لضرك " سري القررآن ولريس هؾ ا التحدر والتمهف وأن الستسشى بعضد 
 هؾ حرف تشوير  سا يقؾل الشحاة . 

 . 
 ولش هؼ التسشي والترجي ح  ال هؼ ا غر إلى اآليات اآلتية، وتأمل مؾقع )لضَك  و )لعلَّ : 

 بعض اآليات الؾاردة فييا )ليت(:

 }سخرَج عمى قؾمر سي زيشتر قال ال يؽ يريدون الحياة الرد يا: يرا لضرَك لشرا  ٕ    }ويقؾُل ال اسُر: يا لضتشي  شُك ترابا {.  ٔ
َِ وأطعشا الر ؾاْل{. ٖ         مثَل ما أوتي قارون{.   }يقؾلؾن: يا لضتشا أَطْعشا َت

      سكررمضؽ{.}قال: يا لضَك قؾمي يعمسؾن بسا غ ر لي ربي وجعمشي مرؽ ال  ٘}يا لضتشي  شُك معهؼ سأسؾَز سؾزا  عغيسا {.  ٗ
  }يقؾل: يا لضتشي قدمُك لحياتي{ سإ ر يقؾلر يؾم الؿيامة.ٙ

                                                 
لى اغببل، ألهنم كانوا يتوصلوف بو إذل أعلى النخيل، واؼبراد ىنا طرؽ واألسباب صبع سبب، وىو  ما يوصل إذل مكاف بعيد، فيطلق السبب على الطريق وع ٗٚ

 السماوات
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 بعض اآليات الؾاردة فييا )لعلَّ(:
 }وما ُيْدريَػ لعلَّ الداعَة ت ؾُن قريلا {.  ٔ

مدررؾق لويرران أ هررا مررع  ؾ هررا غضررَر -قررال اآللؾ رري رحسررر ت:)ومررا يرردريػ خظاب مدررتقل لررر لررمى ت عميررر و ررمؼ  
 ّؼ قال رحسر ت أي لعمها تؾجد وتتحق  سي وقك قريب. -جؾُة السجيِء عؽ قريٍب.معمؾمة مر 

   دػ عمى آّارهؼ إْن لؼ يؤمشؾا به ا الحديث أ  ا {٘ٚ}سمعمػ باخٌع   ٕ
 }لعمػ باخٌع   دػ أال يكؾ ؾا مؤمشضؽ{.  ٖ

سرا(هل  رلحا ر العمريؼ بحالرر عمريؼ  ،الر ؾل لمى ت عمير و مؼ  ان شديد الحررص عمرى إيسران قؾمرر يكثرر التحدرر عمرضهؼ
التحررزن ل ررؽ األ ررمؾب القرآ رري لررؼ يقررل لررر ال تلخررع   دررػ  أ ررر  رريقتل   دررر قررتبل قؾيررا ؼيحثررر عمررى ترررك التأ ررف و

 رررر بدروب شردة حدررتػ ل ثررة األمرارات التري تردل عميرر  عمضهؼ بل أخرجرر بررؾرة أن هر ا األمرر الستؾقرع مرؽ اللخرع
سقررال لررر  ررلحا ر } وأل ررر لرريس بؾاجررب عميررػ ذلرػ بررل الؾاجررب سقرر  هرؾ الرردعؾة  عميرػ رري أن ت عمررر شرر قة مسرا ال يشل

ل  التؾقع مع اإل  رار والشهري عرؽ اإلسرراط ، س ي )لعلعمػ باخع   دػ { سه ا األ مؾب أقؾى سي الحث عمى الترك 
أ ررر ال يجررب  ع هبلكررر قريلررا مررعأل ررر إذا ا ررتسر يتؾقرر أل ررر ال يجررب عميررر ،  والحررث عمررى عرردم األ ررفسرري الحررزن 

رحسررة بررر لررمى ت عميررر و ررمؼ سمعمررػ يررا ر ررؾل ت قاتررل   دررػ هسررا وحز ررا ال ت عررل سإ سررا عميررػ  عميررر مررا ي عمررر 
 ٙٚاللبلغ 

هؾد عمير الدبلم وهؾ يخاطب قؾمر عاد }وتتخ ون مرا َع لعم رؼ َتْخُمردون{، سالرجراء   ضد ا وقال تعالى حاكيا  عؽ  ٗ
 مدوا.بالشدلة لهؼ، أي: راجضؽ أن تخ

الحالرررل مرررؽ  رررل مرررا  رررو : أنَّ معشرررى )أنَّ  و)إنَّ  التؾ ضرررد، ومعشرررى )ل رررؽَّ  اال رررتدراك، ومعشرررى )كرررأنَّ  التذررروير،  
 ومعشى )لضَك  التسشي، ومعشى )لعلَّ  الترجي أو اإلش اق.

                                                 
 ها بقطع  معظم الرقبة وبلوغ البخاع .البخع : أف تبلغ ابلذبح البخاع )بكسر الباء ( وىو عرؽ مستبطن يف الفقار والصلب وذلك أقصى حد الذبح من خبع الذبيحة إذا ابلغة يف ذحب 75

صلى  -وفيما يشبو اإلنكار خياطب الرسوؿ ":  قاؿ الظالؿ" والذي يظهر أهنا لإلشفاؽ أشفق أف يبخع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص نفسو لكوهنم دل يؤمنوا."،  قاؿ أبو حياف : ٙٚ
أنو مود هبم إذل اؽبالؾ ..  -عليو وسلم صلى اّلّل  -الذي كاف حيزنو أف يكذب قومو ابلقرآف ويعرضوا عن اؽبدى ، ويذىبوا يف الطريق الذي يعلم  -اّلّل عليو وسلم 

أي فلعلك قاتل نفسك أسفا «! فَػَلَعل َك ابِخٌع نَػْفَسَك َعلى آاثرِِىْم. ِإْف دَلْ يُػْؤِمُنوا هِبَذا اغْبَِديِث. َأَسفاً : » -صلى اّلّل عليو وسلم  -فيما يشبو اإلنكار يقوؿ للرسوؿ 
ويف الآية عند غَت واحد استعارة سبثيلية وذلك أنو مثل حالو يف  ": قاؿ الآلوسي يستحق ىؤالء أف ربزف عليهم وأتسف وحزان عليهم ، إف دل يؤمنوا هبذا القرآف. وما

ة أحبتو أتسفا على شدة الوجد على إعراب القـو وتوليهم عن اإلدياف ابلقرآف وكماؿ اغبزف عليهم حباؿ من يتوقع منو إىالؾ نفسو إثر فوت ما حيبو عند مفارق
 " تهم وتلهفا على مهاجرهتممفارق
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 التدري  اْلول
 بضؽ ا ؼ )ل ؽَّ  وخورها، وبضؽ اال تدراك سي اآليات التالية: 

 زل عمى الشاِس ول ؽَّ أكثَر الشاس ال يذكرون{.}إنَّ ت ل و س  ٔ
 }إ ر الح  مؽ ربػ ول ؽَّ أكثر الشاس ال يؤمشؾن{.  ٕ
 }وال ي ُأْ ِزَل إليػ مؽ ربػ الح ُّ ول ؽَّ أكثَر الشاس ال يؤمشؾن{.  ٖ
 }قالك لهؼ ر مهؼ إن  َّحُؽ إال بذر مثم ؼ ول ؽ ت َيُسؽُّ عمى مؽ يذاء مؽ علاد {.  ٗ

 دري  اْلولجؾاب الت

 : ا ؼ )ل رؽَّ : أكثرَر، وخورهرا: ال يذركرون، واال رتدراك واضرا، سرالسعشى األلرمي لسرا قورل )ل رؽَّ  عسرؾم سزرل ٔجؾاب )
، سترأتي وهؾ أن الشاس عسمؾا بسقتزى ه ا ال زل وهؾ الذركر هلل  رلحا ر  عمى علاد ، ؼي هؼ مشر معشى سرعيت 

ل رررؽَّ أكثرررَر الشررراِس ال يذررركرون ، قرررال أبرررؾ حيررران رحسرررر ت تعرررالى: وهررر ا )ل رررؽَّ  مرررع مرررا بعررردها لترسرررع هررر ا الرررؾهؼ )و 
اال ررتدراك بم ررؽَّ مسررا تزررسشر قؾلررر }إن ت لرر و سزررل عمررى الشرراس{ والتقرردير: ؼيجررب عمررضهؼ أن يذرركروا ت عمررى 

 سزمر، سا تدرك بأن أكثرهؼ ال يذكرون، ودل عمى أن الذاكر قمضل.

وخورهرا: ال يؤمشرؾن، واال رتدراك واضرا، ساآليرة تتحردث عرؽ القررآن، سرالقرآن حر ّّ مرؽ ت  : ا ؼ )ل رؽَّ : أكثرَر، ٕجؾاب )
)إ ررر الحرر   ساآليررة قررررت الحرر َّ عمررى القرررآن ملال ررة ل سررال ولرريس هررؾ حرر  سقرر  بررل هررؾ الحرر  ال امررل عررز وجررل 

رعري، وهرؾ أنَّ الشراَس جشس الح  ؼير، حتى  أ ر ال يؾجد ح  غضرر ،  قؾلرػ: حراتٌؼ الجرؾاُد، سضشذرأ مرؽ هر ا معشرى س
كمَّهررؼ يؤمشررؾن بررر، سجرراءت ل ررؽَّ وأزالررك السعشررى ال رعرري، وهررؾ إيسرران  ررل أحررد مررؽ الشرراس بررالقرآن، قررال ابررؽ عاشررؾر 
، حترى ال يؾجرد حر   رحسر ت تعالى: ساال رتدراك  اشرئ عمرى حكرؼ الحررر، سرإن الحررر، أي سري أنَّ القررآَن حر ّّ

 بم ر }ول ؽ أكثر الشاس ال يؤمشؾن{.غضر : ملال ة ، يقتزي أن يؤمؽ  ل مؽ 

  : ا ؼ )ل ؽَّ : أكثر، وخورها: ال يؤمشؾن، ويقال سي ه   اآلية ما قضل سي  ابقتها.ٖجؾاب )

، وتؾضرريا اال ررتدراك أن  قرررؾل: ال  ررار احتجرررؾا سرري ت ررر يوهؼ ٗجررؾاب )  : ا ررؼ )ل رررؽَّ : ل ررل الجبللرررة، ت، وخورهررا: َيُسرررؽُّ
ر سري زعسهرؼ ر يجرب أن ال يكؾ رؾا مرؽ اللذرر، س رؾ هؼ بذررا  يردل عمرى أ هرؼ ليدرؾا ر ربل ،  الر َل بأ هؼ بذٌر، والر رلُ 

سقالك الر ل:  عؼ،  حؽ بذر مثم ؼ، ّؼ رسعرؾا الترؾهؼ الشاشرئ عشرد ال  رار، وهرؾ  رؾن السساّمرة سري اللذررية مقتزريا  
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ال تقتزرري السساّمررة سرري زا ررد عمضهررا، اال ررتؾاَء سرري  ررل خرررمة، سرسعررؾا هرر ا التررؾهؼ، وبضشررؾا أن السساّمررة سرري اللذرررية، 
 ساللذر  مهؼ علاد ت،  ت يسؽ عمى مؽ يذاء مؽ علاد  بشعؼ لؼ يعظها غضر .

 التدري  الثاني
 بضؽ )إنَّ  وأخؾاتها، وا سها وخورها مسا يأتي: 

 إنَّ عسَر عادٌل.  ٖكأنَّ الشجَؼ ديشاٌر.   ٕ عمسُك أنَّ العمَؼ  اسٌع.  ٔ
 إنَّ الشجاَة سي الردِق.  ٙإنَّ مؽ يداسُر لمعمؼ مؾسٌ .   ٘ل ؽَّ خميبل  غا ٌب.  ميٌؼ حاضٌر،   ٗ
  أال لضَك الذلاَب يعؾُد يؾما  ر سأخوَر  بسا َسَعَل الَسذضُب.ٜإنَّ الظيَش ال ُتْحَسُد عاقوُتر.   ٛ إ َّ ْؼ  عداُء.   ٚ

 جؾاب التدري  الثاني
 خور  ا سر الحرف

  اسعٌ  العمؼَ  / إنَّ  ٔ

 ديشارٌ  الشجؼَ  /  أنَّ  ٕ

 عادلٌ  عسرَ  / إنَّ  ٖ

 غا بٌ  خميبل   / ل ؽَّ  ٗ

َمررررْؽ )وهررررؾ ا ررررؼ مؾلررررؾل  / إنَّ  ٘
 موشي 

 مؾس ٌ 

إمررررررا محررررررر وف تقررررررردير  )كا شررررررٌة أو مؾجرررررررؾدٌة  والجرررررررار  الشجاةَ  / إنَّ  ٙ
والسجرررررور متعمقرررران بررررر، وإمررررا الجررررار والسجرررررور مررررع 

 الزسضر السدتتر ؼير سي محل رسع خور.

  عداءُ  ُكْؼ )وهؾ ضسضر موشي  إنَّ  / ٚ

 ال تحسد عاقوتر )الجسمة مؽ ال عل و ا ب ال اعل  الظيَش  / إنَّ  ٛ

 َيعؾُد )الجسمة مؽ ال عل وال اعل  الذلابَ  / لضكَ  ٜ
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 السبحأ الثالأ
 عؽ وأخؾاتيا 

 :   قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى
َيا َتْشِرُ  اْلُسْبَتَدَأ َواْلَخَبَر َعَمى َأنَُّيَسا َمْفُعؾالِن ليا ، َوِىَي : َعَشْشُت ، َوَحِدْبُت ، َوِخْمُت ، )) َوَأمَّا َعَشْشُت َوَأَخَؾاُتَيا ؛ َفِإنَّ  

ُت َعسًرا راِخًرا ًسا ،َوَرَأيْ َوَزَعْسُت ، َوَرَأْيُت ، َوَعِمْسُت ، َوَوَجْدُت ، َواتََّخْذُت ، َوَجَعْمُت ، َوَسِسْعُت ؛ َتُقؾُل : َعَشْشُت َزْيدًا َقاوِ 
 ، َوَما َأْرَبَو ذَلَػ (( .

 الذرح
 القدؼ الثالث مؽ  ؾا   السوتدأ والخور: عششُك وأخؾاتها. 
 وهي تدخل عمى السوتدأ والخور ستشروهسا جسيعا ، ويقال لمسوتدأ: م عؾٌل أول، ويقال لمخور: م عؾل ّانٍ . 
 س ي  حؾ:، ا هابلف  ان وأخؾاتها سي حال  قروهي أسعال لها ساعل، بخ 
، وبعد أن  ان   : عششُك زيدا  قا سا ، ؼلعد أن  ان )زيٌد  موتدأ، لار م عؾال  أول لغؽَّ زيٌد قا ٌؼ، تقؾل عشد دخؾل َعؽَّ

.  )قا ٌؼ  خورا  لمسوتدأ لار م عؾال  ّا يا  لغؽَّ
 وه ا الشؾل مؽ الشؾا    مر أسعال، أو أ ساء تعسل عسمها، وليس ؼير حروف. 
سل الساضي )عؽَّ ، مثل: عششُك زيدا  عالسا ، يعسل السزارل )َيُغؽُّ ، مثرل: َيُغرؽُّ زيرٌد عسررا  عالسرا ، و ر لػ و سا يع 

يعسررل األمررر )ُعررؽَّ ، مثررل: ُعررؽَّ يررا زيررُد عسرررا  عالسررا ، و رر لػ يعسررل السررردر )َعررؽّّ ، مثررل: َعررؽُّ زيررٍد عسرررا  عالسررا  حدررٌؽ، 
 أ ا عانّّ زيدا  عالسا .و  لػ يعسل ا ؼ ال اعل )عانّّ ، مثل: 

وتقؾل سي إعراب )َعؽُّ زيٍد عسرا  عالسا  حدٌؽ : )َعرّؽ  موتردأ وهرؾ مزراف )زيرٍد  مزراف إليرر مجررور ل غرا  مرسرؾل  
 محبل  عمى أ ر ساعل لمسردر. )عسرا   م عؾل بر أول )عالسا   م عؾل بر ّان.)حدٌؽ  خور السوتدأ.

سا  : )أ ا  موتدأ موشي عمى الدكؾن سي محل رسع. )عران  خورر السوتردأ مرسرؾل وتقؾل سي إعراب: )أ ا عانّّ زيدا  عال 
وهؾ ا ؼ ساعل ؼير ساعل ضسضر مدرتتر جرؾازا   سرا قرال الخزرري رحسرر ت )أي أ را رجرل عرانّّ هرؾ . )زيردا   م عرؾل أول 

 )عالسا   م عؾل ّان.
 وه   األسعال، أي َعؽَّ وأخؾاتها، تشقدؼ إلى قدسضؽ: 
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 عال القمؾب،  سضك ب لػ ألن معا ضها قا سة بالقمب مترمة بر،  ال رح والحزن وال هؼ.: أساْلول
أسعررال التحؾيررل،  ررسضك برر لػ أل هررا ترردل عمررى ا تقررال الذرريء مررؽ حالررة إلررى حالررة أخرررى تخال هررا، وتدررسى أيزررا :  الثذذاني:

 القا سة إلى أخرى ت ايرها.أسعال التَّْرِضضر، ألن  ل سعل مشها بسعشى َلضََّر، أي: حؾل الذيء مؽ حالتر 
 ، أعشي أسعال القمؾب، تشقدؼ إلى قدسضؽ:والشؾ  اْلول

ما ي ضد العمؼ، أي: اليقضؽ، وهؾ االعتقاد الجازم ال ي ال يعارضر دلضل آخر، وقرد يكرؾن هر ا االعتقراد لرحيحا  سري  اْلول:
 الؾاقع، أو غضر لحيا.

ت مرب أحرد الردلضمضؽ الستعارضرضؽ سري أمرر بحضرث يررضر أقررب إلرى  ما ي ضد الرجحان، أو الغرؽ، وهرؾ مرا يشذرأ مرؽ الثاني:
اليقضؽ، ساألمر الراجا محتسرل لمذرػ واليقرضؽ، ل شرر أقررب إلرى اليقرضؽ مشرر إلرى الذرػ، وإليرػ جردوال  يؾضرا بعزرا  

 مؽ ه   األسعال، وهي التي ذ رها السؤلف:

 عؽَّ وأخؾاتيا
 أسعال القمؾب

 أسعال التحؾيل )الترضضر 
 ما يفيد الرجحان العمؼ )اليقضؽ ما ي ضد 

القمويرررررة، مثرررررل: رأيرررررُك  رأى  ٔ)
، وَتِرُد غاللرا   َت اإللَر الح َّ

 لميقضؽ.

، مثررررل: َعَشْشررررُك زيرررردا  عذذذذؽَّ   ٔ)
 عالسا ، وترد غاللا  لمغؽ.

مثررررل: }واتََّخررررَ  ُت  اتََّخذذذذَذ،  ٔ)
يَؼ خميبل {.  إبرـا

، بسعشررى اعتقررد، مثررل: َعِمذذؼَ   ٕ)
عالسررررا ، وَتررررِرُد  عمسررررُك زيرررردا  
 غاللا  لميقضؽ.

، مثرررررل: }يحَدررررروهؼ َحِدذذذذذ َ   ٕ)
الجاهرررررررررررررررررررررُل أغشيررررررررررررررررررررراء{، 
)وتحَدررررررروهؼ أيقاعرررررررا  وهرررررررْؼ 

 رقؾٌد{ وترد غاللا  لمغؽ.

، التي بسعشى َلرضََّر، جعل  ٕ)
مثررررررل: }وَقررررررِدْمشا إلررررررى مررررررا 
عسمرررؾا مرررؽ َعَسرررٍل سجعمشرررا  

 ـلاء  مشثؾرا {.

، بسعشررى اعتقررد وعمررؼ، َوَجذذدَ   ٖ)
وجررررد ا أكثرررررهؼ   حررررؾ: }وإنْ 

ل ا ررررررقضؽ{، وت ررررررؾن دا سررررررا  
 لميقضؽ.

مثرررررل: ِخْمرررررُك زيررررردا   َخذذذذذاَل،  ٖ)
 لديقا ، وترد غاللا  لمغؽ.

، مثرل: َلرضَّْرُت زيردا  َصيَّرَ   ٖ)
 لديقا .

 ، مثرل: َزَعرَؼ زيرٌد عسررا  َزَعؼَ   ٗ) 
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 عالسا ، وت ؾن دا سا  لمغؽ

، مثررررررررل: }وجعمررررررررؾا جعذذذذذذذذل  ٘) 
 السبل  رررَة الررر يؽ ُهرررْؼ علرررادُ 
الررررررررحسِؽ إ اّرررررررا {، وت رررررررؾن 
دا سررررا  لمغررررؽ، وال تدررررتخدم 

 لميقضؽ.

 

: رأى وعمررؼ غاللررا  لميقررضؽ، وقررد َيررِرَداِن لمرجحرران، َوَجررَد لميقررضؽ سقرر ، وأمررا َعررؽَّ وَخرراَل   والحالررُل سرري أسعررال القمررؾب أنَّ
 وَحِدَب، سهي غاللا  لمغؽ، وقد ترد لميقضؽ، وأما َزَعَؼ وَجَعَل، سهسا لمرجحان سق .

 تشبيو أول
ليس مرؽ الربلزم أن تردخل أسعرال هر ا اللراب عمرى السوتردأ والخورر لتشررب  رل مشهسرا ملاشررة، سقرد تردخل عمرى )أنَّ   

 مرسؾعر، ؼيكؾن السردر  ادا  َمَددَّ الس عؾلضؽ، ُمْ شيا  عشهسا. مع ا سها وخورها، أو عمى )أْن  مع ال عل و
{ سقؾلرر )يحَدروؾن  سعرل مزرارل مرسرؾل، لتجررد  مرؽ الشالرب والجرازم، مثالر: قؾلرر تعرالى }ويحَدروؾن أ َّهرؼ مهتردون  

ومرردري  يشرب م عؾلضؽ، و)الؾاو  ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع ساعل، و)أنَّ  حرف تؾ ضرد و ررب
، )مهتردون  خورر مرسرؾل وعبلمرة  ، )هؼ  ضسضر مش رل موشي عمى الدكؾن عمى رأي ال ؾسضضؽ، سي محل  ررب ا رؼ أنَّ

 رسعر الؾاو أل ر جسع م  ر  الؼ، والسردر السؤول مؽ )أنَّ  وا سها وخورها َ دَّ َمَدّد م عؾلي حدب.
 ومثمها: قؾلر تعالى }واعمسؾا أ َّ ؼ غضُر معجزي ت{. 

 :  تشبيو ثانٍ   
عرا ي، سربل َعؽَّ وأخؾاتها تشرب م عؾلضؽ إن  ا رك بسعشرى العمرؼ أو الغرؽ أو التحؾيرل، أمرا إن خرجرك عرؽ هر   الس 

تشرررب الس عررؾلضؽ، بررل تشرررب م عررؾال  واحرردا ، أو ت ررؾن الزمررة، ومحررل ت رررضل هرر   السدررألة سرري السظررؾالت، و  ت رري بأخرر  
 مثالضؽ:

ة  ال قمويرة  ستشررب م عرؾال    ٔ) ِِ رأى، تشرب م عؾلضؽ، إن  ا رك بسعشرى عمرؼ أو عرؽ،  سرا  رو ، أمرا إن  ا رك َبَررريِّ
 ، سقؾلشا )زيدا   م عؾٌل بر، وقؾلشا )واق ا   حاٌل ال م عؾل بر.واحدا ، مثل: رأيك زيدا  واق ا  
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َعِمررَؼ، تشرررب م عررؾلضؽ، إن  ا ررك بسعشررى اعتقررَد أو ترريقؽ أو  ا ررك بسعشررى الغررؽ، أمررا إن  ا ررك بسعشررى عرررف سرربل   ٕ)
ك حؿيقررَة تشرررب إال م عررؾال  واحرردا ، مثررل: عمسررُك زيرردا ، أي: عرسررك حؿيقررَة زيرردٍ ، ومثررل: عمسررُك القسررَر، أي: عرسرر

يتعمر  برش س  السعرفذةبسعشرى  العمذؼوال رق برضؽ )َعِمرَؼ بسعشرى التريقؽ أو الغرؽ  و )َعِمرَؼ بسعشرى السعرسرة : أن  القسِر.
عمذذؼ ، أمررا مخترذذة بالذذذاتالذرريء وذاتررر الساديررة، مثررل: عمسررُك القسررَر، بسعشررى عرسررُك القسررَر، سعمررؼ بسعشررى عرررف 

ر ة ما، وال شأن لها بال ات وحدها ملاشرة،  حؾ عمسرُك القسرَر ال ات ب مخترة بؾصف، سهي الشاصبة لمسفعؾليؽ
متشقبل ، أي: عمسُك اتراَف ذاِت القسِر بالتشقل، وليس السراد عمسرُك ذاَت القسرِر وجرَمرر، و ر لػ قؾلشرا: عمسرُك زيردا  

 عالسا .

  

 حاالت السفعؾل الثاني لغؽ
 قد يكؾن الس عؾل الثا ي لغؽ وأخؾاتها: 

عمسُك زيدا  شجاعا ، سقؾلشرا )شرجاعا   م عرؾٌل ّراٍن لَعِمرَؼ، وهرؾ م ررد، و عشري برالس رد: مرا لريس جسمرة  وال  م ردا ، مثل:  ٔ
 شلَر جسمٍة.

جسمرررة  سعميرررة ، مثرررل: أرى ال زرررَل ُيْعرررَرُف أهُمرررر، سالجسمرررة ال عميرررة مرررؽ ال عرررل )ُيْعرررَرُف  و ا رررب ال اعرررل وهرررؾ الزرررسضر   ٕ
 السدتتر سي محل  رب م عؾل ّان ألرى.

جسمة  ا سية ، مثل: أُعؽُّ زيدا  هؾ العالؼُ ، سالجسمة اال سية مؽ السوتدأ والخور )هؾ العرالؼ  سري محرل  ررب م عرؾل   ٖ
 بر ّاٍن.

شرلَر جسمررٍة، مثررل: جعمرُك ال ترراَب معررػ، سرالغرف )مررع  مررع الزررسضر السدرتتر سرري محررل  ررب م عررؾل بررر ّرران، أو   ٗ
 ا ي، تقدير   ا شا . قؾل: الغرف متعم  بسح وف هؾ الس عؾل الث

ومثرل: أرى الدرعادَة سري عسرِل الخضرِر، سالجرار والسجررور )سرري عسرِل الخضرر  مرع الزرسضر السدرتتر سري محرل  رررب  
 م عؾل ّان، أو  قؾل: الجار والسجرور متعمقان بسح وف هؾ الس عؾل الثا ي، تقدير   ا شا .

 

 :   تشبيو
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 اْلفعال )بذكل عام( تشقدؼ إلى قدسيؽ: 

 الزمة، وىي التي ال تأخذ مفعؾاًل بو، مثل: جاَء زيٌد. أفعال (ٔ

 أو ترل إلى مفعؾليا بحر  جر، مثل: مررُت بزيٍد. 

 أفعال متعدية، وىي التي تشر  مفعؾاًل بو مباررة. (ٕ

 واْلفعال الستعدية:
 قد تشرب م عؾال  بر واحدا ، مثل: أكرمُك زيدا .  ٔ)
 ي تشرب م عؾلضؽ : وه   األسعال الت وقد تشرب م عؾلضؽ  ٕ)

َّٖ ٝأخٞارٜب، ٓضَ: ظُ٘٘ذ ص٣ذاً ػبُٔبً. -   إٓب إٔ ر٘ظت ٓلؼ٤ُٖٞ أطِٜٔب أُجزذأ ٝاُخجش، ٢ٛٝ: َظ

وإما أن تشرب م عرؾلضؽ لريس ألرمهسا السوتردأ والخورر، وتدرسى: براب أعظرى و درا، وهري  حرؾ:  رأَل ومرشَا  -
 ؾبا .وَمَشَع و دا وألَلَس وَعمَّؼ، مثل: أعظى زيٌد ال قضَر ّ

 وقد تشرب ّبلّة م اعضل مثل: أعمسُك زيدا  الذسَس طالعة .  ٖ)
 جدول يؾضا األقدام الدابقة

 أقدام اْلفعال

 الستعدي البلزم

ال تأخررررررررررررررررررررررررررررر  
م عرررررررررررؾال  برررررررررررر 

 ألبل  

تأخرررررر  م عررررررؾال  
بررررررررر بؾا ررررررررظة 

 حرف جر

 يشرب
 م عؾال  واحدا  

 يشرب م عؾلضؽ
 يشر 

 ّبلّة م اعضل

يشررررررررررررررررررررررررررررررررب  ك زيدا أكرم مررت بزيد ٍ  ذهَب زيدٌ  
م عرررررررررررررررررررررررررررؾلضؽ 
ألررمهسا موترردأ 

 وخور

يشررررررررررررررررررررررررررررررررب 
م عرررؾلضؽ لررريس 
ألررمهسا موترردأ 

 وخور

أعمسرررررررك زيررررررردا 
 الذسس طالعة 

عششررررررررك زيرررررررردا 
 قا سا 

أعظضرررررك زيررررردا 
 درهسا 
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 ثان :   تشبيو 
ر  مرؽ براب َعرؽَّ وأخؾاتهرا: وهرؾ مر هب األخ رش وتلعرر عميرر ابرؽ مالرػ وغضر ) سع  َعدَّ ابُؽ آجروم رحسر ت تعالى 

رحسهؼ ت تعالى، وضاب  ه ا عشدهؼ: أن َ ِسَع الستعمقة ب اٍت مخوٍر عشها ب عٍل داٍل عمى لؾٍت تشرب م عؾلضؽ، وهي 
.  مؽ أخؾات َعؽَّ

، سزيد عشدهؼ م عؾل برر أول، وهؾ )يت مؼ  ذات مخور عشها ب عل دال عمى لؾت  زيدر)مثل: َ ِسْعُك زيدا  يت مُؼ، س 
 سمة مؽ ال عل )يت مُؼ  وال اعل الزسضر السدتتر.والس عؾل الثا ي هؾ الج

)ير  رهؼ ، س ترى ومثل: قؾلر تعالى }قالؾا  سعشا ستى  ي  رهؼ{، س تى  ذاٌت مخوٌر عشها ب عٍل داٍل عمرى لرؾت، وهرؾ  
 عشدهؼ م عؾل بر أول، وجسمة )ي  رهؼ  م عؾل بر ّان.

 يشررب إال م عررؾال  واحردا  ات اقررا ، مثرل:  ررسعك  رربلمَ وهشراك  ررؾل آخرر لَدررِسع، وهرؾ:  ررسع الستعمر  بسدررسؾل، سهررؾ ال  
 ، ات اقا أل ر لؼ يتعم  ب ات بل بسدسؾل .  زيٍد، سال عل َ ِسَع متعد لؾاحد

، وهررؾ األلررا، أن  ررسع ال تتعرردى إال إلررى م عررؾل واحررد مظمقررا ،  ررؾاء  ررروك ذاتررا  مخورررا  عشهررا ومذذذى  الجسيذذؾر 
، وت ؾن الجسمرة  ، مثل: رأى اللررية و ذاَق و شؼّ وذلػ  دا ر أسعال الحؾاس ب عٍل داٍل عمى لؾت أم تعمقْك بسدسؾٍل،

 إما ل ة أو حاال عمى قاعدة الجسل بعد الش رات ل ات وبعد السعارف أحؾال .
حراَل  ؾِ رر يرت مؼ، ألن الجسرل بعرد  اجسمرة )يرت مؼ  حرال مرؽ زيرد، أي:  رسعك زيرد س ي قؾلشا:  سعُك زيدا  يت مُؼ،   

 سحزة أحؾال.السعارف ال
، ألن ستى    رة محزة، والجسل بعرد الش ررات   وسي مثل قؾلر تعالى } سعشا ستى  ي  رهؼ{ جسمة )ي  رهؼ  ل ة ل تى 

 السحزة ل ات.
 سالحالل: 

أن ) ررسع  إن  ا ررك متعمقررة برر اٍت مخوررٍر عشهررا: تشرررب م عررؾلضؽ عشررد األخ ررش ومررؽ تلعررر  ررابؽ مالررػ، وخررال هؼ  .ٔ
م عؾال  واحردا  ّرؼ مرا بعرد هر ا الس عرؾل يعررب عمرى حدرب مؾقعرر عمرى قاعردة: )الجسرل بعرد  الجسهؾر. سقالؾا تشرب

 الش رات السحزة ل ات وبعد السعارف السحزة أحؾال 

 أما إن  ا ك ) سع  تتعم  بسدسؾل، سبل تشرب إال م عؾال  واحدا  ات اقا ، مثل:  سعك  بلَم زيٍد. .ٕ
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 فاودة:
 :بعد  بلم طؾيل   دضر قؾلر تعالى }قالؾا  سعشا ستى  ي  رهؼ {قال اآللؾ ي رحسر ت سي ت  

  سعشا ذ َر ستى  و حَؾ   وقد يقال إّن ه ا التر ضب  ي سا أعرب أبمغ مؽ قؾلػ:"

شرى ألْن يكرؾن   رُس إْذ ال معٚٚ  فتذى  ذكذرَ )نحَؾ لِسرا أنَّ ) سعشا  لسرَّا تعمرَّ  بر)ستى   أساد إجساال  أن السدسؾل   ٔ
 ّؼ إذا ذ ر )ي  رهؼ ُعِمؼ ذلػ مرة أخرى. دسؾعا  ال ات م

رَا أ رمؾُب اآليرة عمرى غضرر    ٕ ولِسرَا ؼير مؽ َتَقؾِّي الحكؼ بت رر اإل شاد عمى مرا ُبرضَِّؽ سري ِعْمرِؼ السعرا ي ولهر ا ُرجِّ
 .  "ستدبر

 تدري  أول
  ل  مسة:أدخل عؽَّ أو إحدى أخؾاتها عمى  ل جسمة مؽ الجسل اآلتية، ّؼ اضل  بالذكل آخر  

 اللدتاُن مثسٌر. ٗ)  الحقُل  اضٌر. ٖ) أمُّػ أرأُف الشاِس بػ.  ٕ) زيٌد لديُقػ.  ٔ)
 َعْثَرُة المداِن أشدُّ مؽ عثرِة الرِّْجِل. ٚ)األلدقاُء أعؾاُ ػ عشَد الذدِة. ٙ) الريُم قا ٌل. ٘) 

   جؾاب التدري  اْلول
 أرأَف الشاِس بػ. رأيُك أمَّػ   ٕ)جؾاب : عمسُك زيدا  لديَقػ. ٔ)ؾابج

 : حدوُك اللدتاَن مثسر ا.  ٗ)جؾاب : عششُك الحقَل  اضر ا.   ٖ) جؾاب
 ٛٚ : ِخْمُك األلدقاَء أعؾاَ ػ عشَد الذدِة.ٙ: وجدُت الريَم قا غ ا. جؾاب ) ٘جؾاب )

                                                 
 أي أفاد أف اؼبسموع ليس ذات الفىت إمنا ىو ذكر الفىت أو صوت الفىت أو كالـ الفىت أو كبو ذلك . ٚٚ

 وىذا يذكرني بقؾل الذاعر:  ٛٚ

 إنَّ أخاك الحقَّ َمْؽ َيْدَعى َمَعْػ ذ وَمْؽ َيُزرُّ نفَدو ِليْشَفعْػ.

 إذا َريُ  الزماِن َصَدَعْػ ذ َرتََّت ريَػ نفَدو ِليْجَسَعْػ. وَمؽْ                                  

 وقؾل اآلخر: 

 عرفُت بيا عدوي مؽ صديقي.              جزى ُه الذداوَد كلَّ خيٍر ذ 
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  : عمسُك عثرَة المداِن أشدَّ مؽ عثرِة الرِّْجِل.ٛجؾاب )

 التدري  الثاني
 يقا .أعرب: عمسُك زيدا  لد 

 جؾاب التدري  الثاني
)عمَؼ  سعل ماض موشي عمى الدكؾن الترالر بالتاء، وقضل: أ ر سعل ماض موشي عمى سرتا مقردر مشرع مرؽ عهرؾر   

 اشت ال السحل بالدكؾن العارض، ل راهة تؾالي أربعة متحر ات، ؼيسا هؾ  ال مسة الؾاحدة.
و)زيدا   م عؾل برر أول. و)لرديقا   م عرؾل برر ّراٍن،  و)التاء  ضسضر مترل موشي عمى الزؼ سي محل رسع ساعل. 

 و بلهسا مشرؾب ب تحة عاهرة.

 التدري  الثالأ
 ضع سي السكان الخالي سي  ل مثل مؽ األمثمة اآلتية  مسة مشا لة، واضلظها بالذكل.

 عمسك أن ال تاب ررر.  ٖ) رأيك األلدقاء ررر.   ٕ)      إن الحارس ررر.  ٔ)
 كأن الحقل ررر.  ٘)    . حدوك أباك ررر  ٗ)

 جؾاب التدري  الثالأ
  : رأيُك األلدقاَء طضوضؽ.ٕجؾاب )    : إن الحارَس متيقٌل.ٔجؾاب )
، والسردر السؤول مؽ )أن  وا سها وخورها  د مدد م عؾلي عمؼ.   اسعٌ ) : عمسُك أنَّ ال تاَب  اسٌع، ٖجؾاب )  خور أنَّ
 :  أنَّ الح َّ وا ٌع. ٘جؾاب )  : حدوُك أباك طوضلا .ٗجؾاب )

 

 التاتع للمرفوع تاب 

 ويذتسل عمى خسدة مباحأ
 السبحأ اْلول : الشعت

 السبحأ الثاني : الشكرة والسعرفة

 السبحأ الثالأ : العظف

 السبحأ الرابع :التؾكيد

 السبحأ الخامس : البدل
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 السبحأ اْلول
 الشعت

 : قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى

ْلَعاِقذُل ، َوَرَأْيذُت َزْيذًدا اْلَعاِقذَل ، )) الشَّْعُت َتابٌع ِلْمَسْشُعؾِت ِفي َرْفِعِو َوَنْرِبِو َوَخْفِزذِو ، َوَتْعِريِفذِو َوَتْشِكيذرِِه ؛ َتُقذؾُل : َقذاَم َزْيذٌد ا
 بَزْيٍد اْلَعاِقِل ((  َوَمَرْرتُ 

 الذرح
ُص لر سي الش راِت.   الشعك هؾ: التابُع السذتُ ، أو السؤوُل بالسذتِ ، السؾضُا لستوؾِعر سي السعارف، السرَُخرِّ

 قول أن  ودأ بذرح التعريم    ر لؾرة تؾضا ما يدخل سي التعريم ما يخرج بر  ألن شرح التعريم  يظؾل 
 مر قبل تفريمو : ررح التعريف حتى تترؾر اْل

أو السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤول  السذتق التابع 
 بالسذتق

السؾلذذذذذذح لستبؾعذذذذذذو فذذذذذذي 
 السعار 

 السخرص لو في الشكرات
 

يذذذذذذذذذدخل الشعذذذذذذذذذت 
والتؾكيذذد والعظذذف 

 والبدل 

يدخل اسؼ الفاعل 
والسفعؾل والرذفة 
السذذذذذذبية واسذذذذذؼ 

 التفزيل 

يذذذدخل نحذذذؾ أسذذذد 
 مراد بو رجا  

وأرنذذذذ  مذذذذراد بذذذذو 
 جبان 

 نحؾ جاء زيد التاجر 
التذذذذذاجر أزالذذذذذت االرذذذذذتراك ف

الذي قد يكذؾن فذي السعرفذة 
ْلنو قد يغذؽ زيذد العذالؼ أو 
الحذذذذداد أو التذذذذاجر فأزالذذذذت 
التذذذذذذذذذذذذذذاجر االحتسذذذذذذذذذذذذذذاالت 

 وولحت السراد  

 نحؾ جاء رجل طؾيل 
فالظؾيذذذذذل قممذذذذذت اْلفذذذذذراد التذذذذذي 
تذذذذذذسميا جذذذذذاء  رجذذذذذل وإن لذذذذذؼ 

 تعرفو 

ويخذذذذذذرج الجامذذذذذذد  
السذذؤول بالسذذذتق 
وغيذذذذذذذر السذذذذذذذؤول 

 بالسذتق 

دخذذذذذال السذذذذذؤول ِل
 بسذتق 
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 ررح التعريف : 

 بيان معشى قؾلشا )التابع( أوال :  [ٔ]
 إن الشعك أحد التؾابع األربعة، والتؾابع األربعة هي: الشعك والتؾ ضد والعظف والودل. 
 .والتؾابع جسع تابٍع، وهؾ ل ل متأخٌر دا سا ، يتقضد سي إعرابر بم ٍل معضٍؽ متقدٍم عمير، يدسى: الستوؾلَ  

 مثال الشعك: قاَم زيٌد العاقُل، ورأيُك زيدا  العاقَل، ومررُت بزيٍد العاقِل.  ٔ)
 ، رسعا  و رلا  وجرا ، و)زيد  متوؾل.زيدسر)العاقل  تابع، تلع سي إعرابر  مسة  

ٍِ وعسٍرو.  ٕ)  ومثال العظف: جاَء زيٌد وعسٌرو، ورأيُك زيدا  وعسر ا، ومررُت بزيٍد
 زيد ، وهؾ تابع، و)زيد  معظؾف عمير، وهؾ متوؾل.سر)عسرو  معظؾف عمى ) 

ا، مررُت بأخيػ زيٍد.  ٖ)  ومثال الودل: جاَء أخؾك زيٌد، رأيُك أخاك زيد 
 سر)زيد  سي الجسل الثبلث بدل مؽ أخيػ، وهؾ تابع، و)أخؾك  ُمْوَدل مشر، وهؾ متوؾل. 

 بزيٍد   ِدر. ومثال التؾ ضد: جاَء زيٌد   ُدر، ورأيُك زيدا    َدر، ومررتُ   ٗ)
د، وهؾ متوؾل.   سر)  در  تؾ ضد لزيد، وهؾ تابع، و)زيد  ُمْؤ َّ
 سالحالل: أن التابع يمح  ما قومر سي إعرابر رسعا  و رلا  وجرا  وجزما . 
 ويجب أْن  عمَؼ أّن الشعك يشقدؼ إلى قدسضؽ:  عٍك حؿيقي،  عٍك  ووي. 
 ِف  دٍ .أنَّ العظف يشقدؼ إلى قدسضؽ: عظِف بياٍن، وعظو  
 أنَّ التؾ ضد يشقدؼ إلى قدسضؽ: تؾ ضٍد ل غي، وتؾ ضٍد معشؾي.و  
 و أنَّ الودل يشقدؼ إلى أربعِة أقدام: بدِل ال ل مؽ ال ل، وبدِل اللعض مؽ ال ل، وبدِل االشتسال، والودِل السلايؽ. 
 قال ابؽ مالػ رحسر ت تعالى: 
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 وعظٌف وبدلْ  وتؾ ضدٌ   عٌك           سي اإلعراِب االْ ساء اأُلَولْ َيْتَلُع         
وإذا اجتسعررك التؾابررع سرري جسمررة:  قرردم الشعررَك، ّررؼ عظررَف الويرران، ّررؼ التأكضررَد، ّررؼ الورردَل، ّررؼ عظررَف الشدرر ،  سررا قررال  

 الذاعر:
ِم الشعَك سالوياَن سأكِد ر ّؼ أبدْل واختْؼ بعظِف الحروِف.   َقدِّ

 ٜٚبيان معشى قؾلشا )السذتق(ثانيا :  [ ٕ]
نَّ السذرررتقات التررري يسكرررؽ أن ت رررؾن لررر ة  ) عترررا   هررري: ا رررؼ ال اعرررل، وا رررؼ الس عرررؾل، والرررر ة السذررروهة، ولررريغ إ 

 السلال ة، وا ؼ الت زضل.
عشررد  ويت رررل مشررر، وهرر ا األلررل هررؾ السررردر إليررر والسذررت  هررؾ: مررا أخرر  مررؽ غضررر ، بررأن يكررؾن لررر ألررل يشدررب  

 .اللرريضؽ 
 سي السعشى، وأن يذار ر سي الحروف األلمية.وال بد سي السذت : أن يقارب ألمر  
 وال بد سي السذت  أن يدل عمى شضئضؽ معا : 

 ومعشى :  أن يدل عمى ذات   ٔ

 سزارب دلك عمى ذات سعمك الزرب . أ.

 .مزروب دلك عمى ذات وقع عمضها الزرب ُ  ب.

 .والظبل  ل ريو المع تدل عمى ذات )وىؾ ىشا مكان( حر والظبل  ْلَعٍ  وممع  ومظبل  : اسؼ مكان َ  ج.
ويؾجد تعوضر أدق مؽ قؾلشا )السذت  ما دل عمى ذات ومعشى ، وهر ا التعوضرر األدق هرؾ أن  قرؾل: )السذرت  مرا دل  

 عمى معشى ولاحلر ، ألن لاحلر سي أحيان قمضمة يكؾن غضر ذات وال مذخرة.
 السذتقات األلمية

 :األربعة األولى مشها يعتشي الشحؾيؾن ب والسذتقات األلمية  لعة عمى األلا 
 ا ؼ الس عؾل  ر)مزروب .  ٕ ا ؼ ال اعل  ر)ضارب ، وليغ السلال ة  ر)ضرَّاب .  ٔ

                                                 
  . ؼبشتقتعريف ا والآف نشرح  شرح تعريف النعت فقد تقدـ تعريف التابع ىذه تكملة ل 79
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 أسعل الت زضل  ر)أطؾل .  ٗ الر ة السذوهة  ر)طؾيل .  ٖ
 وتتحسل ضسضرا  مدتترا  سضها)أي سضها ضسضر مدتتر  ،   خورا   وه   األربعة يسكؽ أن تجيء:  عتا ، وحاال ، و

 ا ؼ السكان  ر)َمْرَمى زيد  تريد مكان رمير.  ٙ  ؼ الزمان  ر)َمْرَمى زيد  تريد زمان رمير.ا  ٘
 ا ؼ اآللة  ر)ِمْ َتاح .  ٚ

وه   الثبلّة ال يسكؽ أن تجيء:  عتا ، وال حاال  ول شها تجيء خورا . وال تتحسل ضسضرا  مدرتترا  سضهرا )أي لريس سضهرا ضرسضر 
 مدتتر دا سا  .

لخزري رحسر ت عشد قؾل ابؽ مالػ سي باب السوتدأ والخور )والس ررد الجامرد سرارغ وإْن يذرت  سهرؾ ذو ول لػ قال ا 
كسررا هررؾ الررظبلح الشحررؾيضؽ أمررا عشررد ٓٛ ضررسضر مدررت ؽ  )قؾلررر يذررت   أي يرررغ مررؽ السررردر لمداللررة عمررى مترررف بررر 

  أ ررساء الزمرران والسكرران واآللررر الررررسضضؽ سهررؾ مررا دل عمررى حرردث وذات وإن لررؼ تترررف بررر ؼيذررسل )أي عشررد الررررسضضؽ
  بلم الخزري رحسر ت. " وليدك مرادة هشا.

وقؾل الخزري رحسر ت: )يرغ مؽ السردر لمداللة عمى مترف بر  يذسل األ ؾال األربعة األولى )ا رؼ ال اعرل  
 مع ليغ السلال ة، وا ؼ الس عؾل والر ة السذوهة وأسعل الت زضل .

 هرر ا أي هرر   الثبلّررة )ا ررؼ الزمرران وا ررؼ السكرران وا ررؼ اآللررة  ال تحسررل ضررسضرا  مدررتترا  سررإذا قمررك: )وقؾلررر ليدررك مرررادة  هشررا 
سمرريس سرري )ِمْ ترراح وَمْرمى ضررسضر مدررتتر مررع أ هررا مذررتقة مررؽ ،  يررر ومكرران رميرررزيررٍد  تريررد زمرران رمَمْرَمررى أو هرر ا ِمْ ترراح 

 ٔٛ)ال تا والرمي .
                                                 

دؿ على متصف مصوغا من مصدر كػ )ضارب ومضروب وحسن وأحسن منو واعبامد اؼبشتق ما عبارة مهع اؽبوامع  ٓٛ
 خبالفو 

ىؾ الذي يقابل االسؼ السذتق فذ)السذتق( ىؾ ما أخذذ مذؽ غيذره )أي: مذؽ السرذدر(، بذأن يكذؾن لذو أصذل يشدذ  لذو :  االسؼ الجامد ٔٛ

لحاليذة ابتذداء( فمذيس لذو أصذل يرجذع إليذو ويشدذ  لذو، ويتفر  مشو، و )الجامد( ىؾ ما لؼ يؤخذ مذؽ غيذره )أي: أنذو ولذع عمذى صذؾرتو ا
مثل: رجرة، قمؼ، أسد، حجر، فْيؼ )بدكؾن الياء(، ذكاء، سساحة ، وىذا القدؼ أي الجامذد ال يكذؾن نعتذا إال إذا كذان مذؤوال بسذذتق كسذا 

 سيأتي 

 ٝجُجحٓدلهعٔحٕ 

 حجر.اسؼ ذات، وىؾ ما يدل عمى ريء محدؾس مجدؼ، مثل: رجرة وقمؼ وأسد و  (ٔ)
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 ٕٛسذتق(بيان معشى قؾلشا )السؤول بالثالثا : [ ٖ] 

 .يدل داللة االسؼ السذتق مع قبؾلو التأويل بالسذتق  السؤول بالسذتق ىؾ: االسؼ الجامد الذي 
مثل: جاَء رجٌل أسٌد، أي: رجاٌ ، فقؾلشا )أسٌد( ىشا نعت، مذع أنذو جامذد، لكشذو مذؤول بالسذذتق، وىذؾ: رذجاٌ ،  

 أي جبانا .  وكذلػ رأيت رجل أرنبا فقؾلشا )أسٌد( في ىذا التركي  صفة مذبية.

 بيان معشى قؾلشا )السؾلح لستبؾعو في السعار ، السخرص لو في الشكرات(رابعا :  [ٗ] 
 ريص:لتي ي ضدها الشعك: اإليزاح والتخأهؼ األغراض ا 

 ساإليزاح يكؾن لمسعارف. -
 والتخريص يكؾن لمش رات  -

 شا:وسشأخذ باب السعرفة والشكرة إن راء ه تعالى، ويكفيشا أن نعمؼ ى 

  ر)الرجل  ، والسعرف بأل ر)ال ي  ، والسؾلؾل ر)ه ا  ، وا ؼ اإلشارة ر)زيد   أن السعارف هي: العمؼ -

 ٖٛ. ر)يا رجبل  تقرد رجبل معضشا  ، والش رة السقرؾدة إن  ؾديك ر)كتاب زيد  أو باإلضاسة 

 وأن الش رات هي ما عدا أقدام السعارف الدابقة. -
سقؾلشا )زيٌد  معرسة، ي هؼ مشها الدامُع أن ال ي جاء هؾ السدسى بزيد، ألن )زيرٌد  سإن قال قا ل: جاَء زيٌد،  - أ

عمؼ معرسة، سإذا  ان هشاك زيٌد تاجٌر، وزيٌد معمٌؼ، سمؽ يعرف الدامع مؽ ال ي جاء أهؾ التاجُر أم السعمرُؼ، 
السعمرررُؼ، الشعرررك هشرررا  سرررإن قرررال: جررراَء زيرررٌد التررراجُر، اتزرررا األمرررُر وبررراَن الحررراُل، و ررر لػ إن قرررال جررراَء زيررردٌ 

                                                                                                                                                                             

 وما رابييا مؽ أسساء اْلجشاس ليا التي كيان مجدؼ يدخميا في داورة الحس. 

 قال ابؽ ي يش ذ رارح السفرل ذرحسو ه: السراد باسؼ العيؽ ما كان رخرًا يدركو البرر كذ)رجل وفرس( ونحؾىسا مؽ السرويات.

فيؼ والذكاء والدساحة والعمؼ والقدرة ، وأرباىيا مسا ليس اسؼ معشى، وىؾ ما يدل عمى ريء معشؾي، ال يقع في داورة الحس، كال (ٕ)
 مجدسًا وال مذخرًا، كداور أسساء اْلجشاس السعشؾية.

 
 ىذا شرح القيد الثالث يف تعريف النعت فقد شرحنا معٌت التابع مث اؼبشتق والآف نشرح معٌت اؼبؤوؿ ابؼبشتق .  ٕٛ
 ؽبذه األقساـ كما سيأتينا يف شرح األلفية إف شاء هللا .  نواعا أخرى من اؼبعارؼ ديكن ردىاأذكر العلماء   ٖٛ
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هؾ)السعمؼ  قد وضا السعرسة )زيد . سالتاجر سي السثال األول، والسعمؼ سي السثرال الثرا ي، وضرا السعرسرة، 
 وه ا هؾ معشى قؾلهؼ الشعك مؾضا لمسعارف.

، ال الر ي يتجرر إلرى مردلؾلها ومعشاهرساإليزاح هؾ: إزالرة االشرتراك الم غري الر ي يكرؾن سري السعرسرة، ورسرع االحتسرا 
 وه ا معشى قؾلشا " السؾضا لستوؾعر سي السعارف" .

 مسرة س، أيَّ طالرب أن الر ي جراء هرؾ طالربٌ  مشها ت هؼَء طالٌب، سقؾلر )طالٌب    رة، وإن قال لػ قا ل: جا - ب
)طالٌب  مشظلقة عمى أسراد  ثضرريؽ ال ُيْحَررؾَن، سرإن زاد سقرال: جراَء طالرٌب طؾيرٌل، بقري هر ا الم رل يحتسرل 

ريؽ، ل شررر أقررل أسرررادا  بدرروب الشعررك )طؾيررل ، سررر)طؾيٌل  أخرررج َمررْؽ عرردا  مسررؽ لررؼ يترررف بهرر   أسرررادا   ثضرر
و  لػ األمر سي قؾلشا: جراَء  الر ة. سالشعك أو الر ة هشا لؼ تؾضا ال مسة الدابقة، بل قممك مؽ أسرادها

ا "أو السخررص ، وه ا معشرى قؾلشر خريرا ، سالشعك إذن مخرص لمش رات، وه ا ما  دسير ترجٌل عالٌؼ 
 .ٗٛلستوؾعر سي الش رات " 

رسرررع االشرررتراك الم غررري سررري السعرررارف، و تقمضرررل االشرررتراك وبسرررا  رررو    هرررؼ علرررارة العمسررراء : الشعرررك ي ضرررد : 
 السعشؾي سي الش رات

لأهعحّلجُ٘ؼص 

: جرراَء زيررٌد يشقدررؼ الشعررك إلررى قدررسضؽ، األول: الشعررك الحؿيقرري، مثررل: جرراَء زيررٌد ال ررريُؼ، الثررا ي: الشعررك الدررووي، مثررل 
 ال ريُؼ أبؾ .

 الشؾ  اْلول: الشعت الحقيقي
                                                 

8ٗ
، ْلن وقد يفيد الشعت: السدَح، مثل: بدؼ ِه الرحسِؽ الذرحيِؼ، فقؾلشذا )الذرحسِؽ الذرحيِؼ( نعتذان لمفذظ الجللذة )ه(، وليدذا ىشذا لمتؾلذيحل
ؾذ باهلِل مؽ الذيظاِن الرجيِؼ، فقؾلشا )الرجيِؼ( نعت لمذيظان، جيء بذو وقد يفيد الشعت: الذَم، مثل: أع،  الجللة )ه( أعرُ  السعار ِ  لفظَ 
د، ْلن الشفخذة مرذدر دال قد يفيد الشعت: التؾكيَد، مثل قؾلو تعالى افإذا ُنِفَل في الرؾر نفخٌة واحذدٌة ، فقؾلذو تعذالى: )واحذدٌة( نعذت لشفخذٌة، يذدل عمذى التؾكيذو لمذم

قذال الرلذي : ن الكفار يشكرون قدرة ه تعذالى عمذى البعذأ فبذيؽ سذبحانو أن البعذأ ال يحتذاج أكثذر مذؽ )نفخذة( و)واحذدة( فقذج ، والدر في ىذا التؾكيد أ عمى السرة

 (، إذ الٔحسؽ الذرحيؼ وإنسا يكؾن لسجرد الثشاء أو الذم، إذا كان السؾصؾ  معمؾما عشد السخاط ، سذؾاء كذان مسذا ال رذريػ لذو فذي ذلذػ االسذؼ، نحذؾ: )بدذؼ ه الذر 

ق، الخبيذأ، إذا عذر  رريػ لو، تعالى، في اسؼ )ه(، ونحذؾ: أعذؾذ بذاهلل مذؽ الذذيظان الذرجيؼ، أو كذان مسذا لذو رذريػ ريذو، نحذؾ: أتذاني الفالذل العذالؼ، أو الفاسذ

لػ الؾصف مرذرحا بذو بالتزذسؽ نحذؾ: السخاط  زيدا اآلتي، قبل وصفو، وإن كان لو رركاء في ىذا االسؼ، وإنسا يكؾن الؾصف لمتأكيد، إذا أفاد السؾصؾ  معشى ذ

 ٕ)نفخة واحدة 
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  ال ريؼُ  زيدٌ ، مثل: جاَء ما يدل عمى معشًى في نفس مشعؾِتو اْلصميالشعك الحؿيقي وهؾ  
 وعبلمة الشعك الحؿيقي أن يذتسل عمى ضسضر مدتتر يعؾدُ عمى ذلػ السشعؾت  
  هؼ الشعك الحؿيقي ا غر إلى ه   األمثمة:تل 

 ه ا  تاٌب  اسٌع.  ٖ)    جاءْت هشٌد ال ريسُة.   ٕ) زيٌد ال ريُؼ. جاءَ   ٔ)
سررالشعؾت )ال ررريُؼ، وال ريسررُة، و رراسٌع  توررضؽ لرر ة مشعؾتهررا األلررمي ملاشرررة، سررال ريؼ يوررضؽ لرر ة زيررد، وال ريسررة توررضؽ  

وهرر ا الشعررك يوررضؽ  لرر ة هشررد، و رراسع يوررضؽ لرر ة ال ترراب، سسررا قوررل الشعررك، وهررؾ زيررد وهشررد و ترراب، هررؾ السشعررؾت األلررمي،
و بلحرل أن هر ا الشعرك: ال رريُؼ، وال ريسرُة، و راسٌع، مذرت  مرؽ السذرتقات، سهري ،  شا  سري   رس مشعؾترر األلرمي ملاشررةمع

 ل ات مذوهة، تحسل ضسضرا  مدتترا :

 سال ريُؼ سي قؾلشا: جاَء زيٌد ال ريُؼ، ؼير ضسضر مدتتر تقدير : هؾ يعؾد إلى زيد السشعؾت. -

 سي قؾلشا: جاءْت هشٌد ال ريسُة، سضها ضسضر مدتتر تقدير : هي، يعؾد إلى هشد السشعؾت. وال ريسةُ  -

 و اسع سي قؾلشا: ه ا  تاٌب  اسٌع، سضها ضسضر مدتتر تقدير : هؾ، يعؾد إلى  تاب السشعؾت. -
 سالشعك الحؿيقي إذن هؾ ما رسع ضسضرا  مدتترا  يعؾد إلى السشعؾت. 
 عمى معشى سي   س مشعؾتر األلمي. والشعك الحؿيقي هؾ ما يدل 

، مثرل: جراَء زيرٌد ال رريُؼ، هرؾ مرا يردل عمرى معشرى سري   رس مشعؾترر األلرمي  هؼ تعريم الشعك الحؿيقري سري قؾلشرا:  به او 
 وعبلمة الشعك الحؿيقي: أن يذتسل عمى ضسضر مدتتر يعؾد عمى ذلػ السشعؾت. وجاءْت هشٌد ال ريسُة،

 الشؾ  الثاني: الشعت الدببي
 لشعك الدووي هؾ: ال ي يدل عمى معشى سي شيء بعد ، لر لمة وارتلاط بالسشعؾت.ا

 ومؽ األمثمة عمى ذلػ: 
 أبؾ . ال ريؼُ  جاَء زيدٌ   ٕ)          لداُ ر.سريٌا جاءَ رجٌل   ٔ)
 أهُمها{.الغالِؼ قال تعالى }ربَّشا أخرْجشا مؽ ه   القريِة   ٖ) 

د  ا ررٌؼ عرراهٌر )ويدررسى: الدرووَي  مرسررؾٌل بررر، مذررتسٌل عمرى ضررسضٍر يعررؾُد عمررى وعبلمرة الشعررك الدررووي: أن ُيررْ كر بعر 
 السشعؾت ملاشرة،  األمثمة الدابقة: سريٌا، ال ريُؼ، الغالٍؼ.
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 سب  التدسية بالشعت الدببي
 سحتؾي عمرى ضرسضر يعرؾد عمرى السشعرؾتو سي الشعك الدووي به ا اال ؼ أل ر يرسع الدووي، أي: اال ؼ الغاهر ال 

الشعك يرسع  مسة لها ارتلاط بالسشعؾت عؽ طري  الزسضر ، سه ا اال ؼ الر ي ؼيرر الزرسضر  رسي  روويا و رسي الشعرك ، س
، وألررل الدرروب سرري الم ررة الحوررل ، سالشعررك الدررووي بررضؽ لرر ة سرري ا ررؼ عرراهر بعررد  ، متعمرر   أل ررر رسررع الدررووي   رروويا

 بالسشعؾت سدسي  عتا  وويا 
 سي )أبرؾ    روويا ألن ؼيرر ضرسضرا يعرؾد  ، وهؾ )أبؾ     الدوويَ ال ريؼ)بؾ  : رسع الشعك وهؾ س ي قؾلشا : جاء زيد ال ريؼُ أ

 عترا  روويا   ي )أبرؾ  ال رريؼ  الر ي رسرع الدروو)بالسشعؾت  سدسي  لحول يرب  الشعك عمى السشعؾت )زيد  س أن الزسضر  ا
 .ل لػ 
سري اال رؼ السرسرؾل السدرسى بالدرووي، ال سري الشعرك،  سإذا تأممشا سي ه ا الشعك الدووي سدرشجد أ رر يردل عمرى معشرى 

ا غررر إلررى قؾلررر تعررالى }ربَّشررا أخرْجشررا مررؽ هرر   القريررِة الغررالِؼ أهُمهررا{ سالشعررك الدررووي هررؾ )الغررالُؼ  والسعشررى الرر ي يرردل عميررر 
لرى القريرة، وبرضؽ )أي: الغمؼ  هؾ سري الحؿيقرة ألهمهرا ال لمقريرة، و)أهرُل  ساعرل مرسرؾل بالغرالؼ، وسري )أهرل  ضرسضر يعرؾد إ

 )القرية  و)األهل  عبلقة، ساألهل يدكشؾن سي القرية.
 ستقؾل سي إعراب ه   اآلية: 
)أخرْجشا  سعل وساعل مدتتر وم عؾل بر، )ِمْؽ  حرف جر، و)الهاء  مؽ ه   حرف تشويرر، و)ذ   ا رؼ إشرارة موشري  

  ساعرل مرسرؾل وعبلمرة رسعرر الزرسة، والر ي رسعرر سي محل جر، و)القريِة  بدل مؽ )ه   ، )الغالؼِ    عك  ووي، و)أهرلُ 
 ل ل )الغالِؼ ،، وهؾ مزاف، و)ها  مزاف إلير يعؾد إلى السشعؾت، وهؾ القرية.

لدراُ ر، سررال ريُؼ وسرريٌا  رل مشهسررا  عرك  رووي، وأبررؾ   سررياٌ أبرؾ ، وجراَء رجررٌل  ال ررريؼُ و ر لػ ال ربلم سرري: جراَء زيرٌد  
عررك )ال ررريؼ، سررريا . سررالسعشى الرر ي يرردل عميررر )ال ررريؼ  وهررؾ ال رررم هررؾ سرري الحؿيقررة ولدرراُ ر  ررل مشهسررا ساعررل مرسررؾل بالش

 لؤلب ال لزيد. وال راحة لمدان سي الحؿيقة ال لزيد.
سرررشبلحل سرقرررا  ُمِهسرررا  برررضؽ الشعرررك الحؿيقررري والشعرررك الدرررووي، سالشعرررك الحؿيقررري يررردل عمرررى معشرررى سررري   رررس مشعؾترررر  

 ي اال ؼ السرسؾل بعد .األلمي، والشعك الدووي يدل عمى معشى س

 تمخيص
 وتمخيص ما  و : أن الشعك يشقدؼ إلى قدسضؽ: 

 الشعِك الدووي.  ٕ          الشعِك الحؿيقي.  ٔ
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أمررا الشعررك الحؿيقرري، سهررؾ: مررا رسررع ضررسضرا  مدررتترا  يعررؾد إلررى السشعررؾت،  حررؾ: جرراَء محسررٌد العاقررُل، سالعاقررُل  عررك  
 . محسدٌ )هؾ، يعؾد إلى لسحسٌد، وهؾ راسع لزسضر مدتتر تقدير : 

  جاَء محسٌد ال اضرُل أبرؾ )وأما الشعك الدووي، سهؾ: ما رسع ا سا  عاهرا  متربل  بزسضر يعؾد إلى السشعؾت،  حؾ:  
، وأبرؾ  ساعرل لم اضرل مرسرؾل وعبلمرة رسعرر الرؾاو  يابرة عرؽ الزرسة أل رر مرؽ األ رساء الخسدرة،  محسدٌ ر)، سال اضُل  عك لر

 .٘ٛ لتي هي ضسضر عا د إلى محسدٌ وهؾ مزاف إلى الهاء ا

 حكؼ الشعت
 الشعك بشؾعير، الحؿيقي والدووي، يتلع مشعؾتر سي أمريؽ، األول: سي إعرابر، والثا ي: سي تعري ر أو تش ضر . 
ّررؼ إن  رران الشعررك حؿيؿيررا  يتلررع مشعؾتررر أيزررا  سرري أمررريؽ آخررريؽ، األول: الترر  ضر أو التأ ضررث، والثررا ي: اإلسررراد أو  
 أو الجسع.التثشية 
مررا قومررر  سرري ترر  ضر  أو تأ ضثررر، بررل يتلررع اال ررؼ السرسررؾل بعررد  سضهسررا، أي وإن  رران الشعررك  رروويا ، سرربل يتلررع متوؾعررر ) 

ما قومر  سي اإلسراد والتثشية والجسع، بل ت ؾن لي تر م ردة، إال سري حالرة يجرؾز سضهرا وجهران أي و  لػ ال يتلع متوؾعر )
  تأتي.
 سالحالل: 

شعك الحؿيقي يتلع ما قومرر سري أربعرة مرؽ عذررة، هري: واحرد مرؽ )اإلسرراد والتثشيرة والجسرع ، وواحرد مرؽ )الرسرع أنَّ ال  ٔ)
 والشرب والخ ض ، وواحد مؽ )الت  ضر والتأ ضث ، وواحد مؽ )التعريم والتش ضر .

 ، وواحررد مررؽ وأن الشعررك الدررووي يتلررع مررا قومررر سرري اّشررضؽ مررؽ خسدررة، هرري: واحررد مررؽ )الرسررع والشرررب والخ ررض  ٕ)
)التعريررم والتش ضررر ، ويتلررع مرسؾعررر الرر ي بعررد  سرري واحررد مررؽ اّشررضؽ )الترر  ضر والتأ ضررث ، وال يتلررع شررضئا  سرري اإلسررراد 

 والتثشية والجسع، بل يكؾن م ردا ، إال سي حالة يجؾز سضها وجهان.
 ولت هؼ ذلػ: ا غر إلى ه   األمثمة لمشعك الحؿيقي والشعك الدووي: 

 ت الحقيقي:( أمثمة الشعٔ

 جاء زيٌد ال ريُؼ، سقؾلشا ال ريُؼ، تلع مشعؾتر )زيد  سي: الت  ضر واإلسراد والرسع والتعريم. -
                                                 

ف الفاعل عند اإلضافة ضمَت مستًت تقدير )ىو( يعود اعلم أننا إذا أضفنا )فصيح( إذل )لسانو( يف قولنا : جاء رجل فصيٌح لسانُو ، فقلنا جاء رجل فصُح اللساِف يصَت النعت نعتا حقيقيا أل ٘ٛ
 من اإلسناد للساف إذل  الرجل قصد بو اؼببالغة يف وصفو ابلفصاحة .  رجل ، وىذه اإلضافة وربويل اإلسنادلل
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 جاءْت هشٌد ال ريسُة، سقؾلشا: ال ريسُة، تلع مشعؾتر )هشٌد  سي: التأ ضث واإلسراد والرسع والتعريم. -

 )الزيدان  سي: الت  ضر والتثشية والرسع والتعريم.جاَء الزيداِن ال ريساِن، سقؾلشا: ال ريساِن، تلع مشعؾتر  -

 جاَء الزيدون ال ريسؾن، سقؾلشا: ال ريسؾن، تلع مشعؾتر )الزيدون  سي: الت  ضر والجسع والرسع والتعريم. -

 جاَء رجٌل  ريٌؼ، سقؾلشا:  ريٌؼ، تلع مشعؾتر )رجٌل  سي: الت  ضر واإلسراد والرسع والتش ضر. -

 اِن، سقؾلشا:  ريسان، تلع مشعؾتر )رجبلن  سي: الت  ضر والتثشية والرسع والتش ضر.جاَء رجبلِن  ريس -

 جاء رجاٌل  رماُء، سقؾلشا:  رماُء، تلع مشعؾتر )رجاٌل  سي: الت  ضر والجسع والرسع والتش ضر. -

 والتعريم.رأيُك زيدا  ال ريَؼ، سقؾلشا: ال ريَؼ، تلع مشعؾتر )زيدا   سي: الت  ضر واإلسراد والشرب  -

 رأيُك هشدا  ال ريسَة، سقؾلشا: ال ريسَة، تلع مشعؾتر )هشدا   سي: التأ ضث واإلسراد والشرب والتعريم. -

 :الت  ضر والتثشية والشرب والتعريم. سي رأيُك الزيَديِؽ ال ريسَضِؽ، سقؾلشا: ال ريسضؽ، تلع مشعؾتر )الزيديؽ  -

 لع مشعؾتر )زيٍد  سي: الت  ضر واإلسراد والجر والتعريم.مررت بزيٍد ال ريِؼ، سقؾلشا: ال ريِؼ، ت -

 مررت بالزيَدْيؽ ال ريسضؽ، سقؾلشا: ال ريسضؽ، تلع مشعؾتر )الزيديؽ  سي: الت  ضر والتثشية والجر والتعريم. -

 مررت بالزيِديَؽ ال ريِسضَؽ، سقؾلشا: ال ريِسضَؽ، تلع مشعؾتر سي: الت  ضر والجسع والجر والتعريم. -

 أمثمة الشعت الدببي: (ٕ

جاء زيد ال ريؼ أبؾ ، سقؾلشا: ال ريؼ، تلع مشعؾتر سي: التعريرم والرسرع، وتلرع اال رؼ الر ي بعرد  سري التر  ضر، والشعرك  -
 .إال سي حالة واحدة  الدووي م رد

لتر  ضر، عرد  سري اجاء الزيدان ال رريؼ أبؾهسرا، سقؾلشرا: ال رريؼ، تلرع مشعؾترر سري: التعريرم والرسرع، وتلرع اال رؼ الر ي ب -
 .إال سي حالة والشعك الدووي م رد 

جاء الزيردون ال رريُؼ أبرؾهؼ، سقؾلشرا: ال رريؼ، تلرع مشعؾترر سري: التعريرم والرسرع، وتلرع اال رؼ الر ي بعرد  سري التر  ضر،  -
 والشعك الدووي م رد.

تلرع اال رؼ الر ي بعرد  )وهرؾ أبرؾ   سري جاَء رجٌل  ريٌؼ أبؾ ، سقؾلشا:  ريٌؼ، تلع مشعؾتر )رجرٌل  سري: التش ضرر والرسرع، و  -
 الت  ضر، والشعك الدووي م رد .
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جرراَء رجرربلِن  ررريٌؼ أبؾهسررا، سقؾلشررا:  ررريٌؼ، تلررع مشعؾتررر )رجرربلن  سرري: التش ضررر والرسررع، وتلررع اال ررؼ الرر ي بعررد  )وهررؾ  -
 أبؾهسا  سي الت  ضر، والشعك الدووي م رد.

ع مشعؾتر )رجاٌل  سي: التش ضر والرسرع، وتلرع اال رؼ الر ي بعرد  )وهرؾ أبرؾهؼ  جاَء رجاٌل  ريٌؼ أبؾهْؼ، سقؾلشا:  ريٌؼ، تل -
 سي الت  ضر، والشعك الدووي م رد.

رأيُك زيدا  ال ريَؼ أبؾ ، سقؾلشا: ال ريَؼ، تلع مشعؾتر )زيدا   سي: التعريم والشررب، وتلرع اال رؼ الر ي بعرد  )أبرؾ   سري  -
 الت  ضر، والشعك الدووي م رد.

ٍد ال ررريِؼ أبررؾ ، سقؾلشررا: ال ررريِؼ، تلررع مشعؾتررر سرري: التعريررم والجررر، وتلررع اال ررؼ الرر ي بعررد  )وهررؾ أبررؾ   سرري مررررت بزيرر -
 الت  ضر، والشعك الدووي م رد.

رأيُك الزيِديَؽ ال ريَؼ أبؾهْؼ، سقؾلشا: ال ريَؼ، تلع مشعؾتر )الزيديؽ  سي: التعريم والشرب، وتلع اال ؼ ال ي بعد  سي  -
 .إال سي حالة  شعك الدووي م ردالت  ضر، وال

رأيرك هشرردا  ال ررريَؼ أبؾهررا، سقؾلشررا: ال ررريَؼ، تلررع مشعؾتررر سرري: التعريررم والشرررب، وتلررع اال ررؼ الرر ي بعررد  سرري الترر  ضر،  -
 .إال سي حالة  والشعك الدووي م رد

 ررؼ الرر ي بعررد  سرري الترر  ضر، جرراءْت هشررٌد ال ررريُؼ أبؾهررا، سقؾلشررا: ال ررريُؼ، تلررع مشعؾتررر سرري: التعريررم والرسررع، وتلررع اال -
 والشعك الدووي م رد.

ررر، سقؾلشررا: ال ريسررُة، تلررع مشعؾتررر سرري: التعريررم والرسررع، وتلررع اال ررؼ الرر ي بعررد  سرري التأ ضررث،  - جرراَء زيررٌد ال ريسررُة أمُّ
 .ٙٛإال سي حالة واحدة  والشعك الدووي م رد

                                                 
كػ)آابؤىم وغلمانو( يف األمثلة  صبَع تكسَتٍ الذي يرفعو النعت إْف كاف االسُم اؼبرفوُع ال مثٌت وال صبع، إال يف حالة واحدة، وىذه اغبالة ىي:  قلنا: إف النعت السبيب مفرد  ٙٛ

، تقوؿ: جاَء كوف االسم اؼبرفوع صبَع تكسَتمفردًا أو مثًٌت أو صبعاً، فاؼبعوؿ عليو يف جواز الوجهُت  كػ)كرًن ( اُد النعِت أو صبُعو سواء كاف اؼبنعوت  جاز وجهاف، مها: إفر الآتية 
ـٌ   ، أوآابؤىم كرًنٌ أصدقاُء   ـٍ ، أو مانُوغل قائمٍ  ، )فقد أفردان النعت يف األوذل وصبعناه يف الثانية(وتقوؿ: مررُت برجلٍ آابؤىم كرا قياـٍ ، أو غلماهنما قائمٍ  ، أو مررُت برجَلُتِ غلمانُو قيا
ـٍ  ، أوغلماهنُم قائمٍ ، أو مررت برجاٍؿ غلماهنما  غلماهنُم. قيا
 تنبيو اثف

 .نواضُر زروُعو أوزروُعو،  انضرٌ من حيث اعبمع واإلفراد ما سبق يف اؼبثاؿ السابق، أبف تقوؿ: ىذا حقٌل )انضٌر(  إذا قلت: ىذا حقٌل انضٌر زروُعو، جيوز يف
 )انضٌر( أـ يؤنث؟ رُ ك  ذَ لكن السؤاؿ: أيُ 

أف تقوؿ: ىذا حقٌل َنَضَر زروُعو، وجيوز أف لك  واعبواب ىو أف حكم النعت، سواء اغبقيقي أـ السبيب، كالفعل، أي ما وجب أف تفعلو ابلفعل وجب أف تفعلو ابلنعت، فكما جيوز
 )ألف الفعل الذي فاعلو صبع تكسَت، جيوز تذكَته وأتنيثو( فكذلك النعت ىنا، جيوز أف تقوؿ: انضٌر زروُعو، أو انضرٌة زروُعو.أف تؤنث، فتقوؿ: نضرْت زروُعو 

 فاغباصل يف ىذا اؼبثاؿ أنو جيوز فيو ثالثة أوجو: 



 

ٕٖ7 

 التدري  اْلول
 وبضؽ  ؾعر. عضِّؽ الشعك والسشعؾت، واضلظهسا بالمدان والقمؼ، 

 َيْ َر  الشاُس الرجل السشاس .  ٕ         }اهد ا الرراط السدتؿيؼ{.  ٔ
 اْعَتِرْؼ بالخرُُم  الظضب.  ٗ           ُيْسَدح الرجل الرادق.   ٖ
 ُتْ َرُم ال تيات السجتهدات.  ٙ               أْكِرِم ال تاة ال ا زة.  ٘
 أكرْمُك ستى  حدشة  ضرُتر.  ٛ           ه   ستاٌة حدؽ ُخُمُقها.  ٚ
ػ بالرجِل الظّضب خُمُقر.  ٓٔ        ِّْ  برجٍل محسؾدة آّار .  ٜ  َتَسدَّ

 جؾاب التدري  اْلول
 

 نؾعو الشعت السشعؾت

ضرررسضرا  مدرررتترا  يعرررؾد   عرررك حؿيقررري، أل رررر يرسرررع السدتؿيؼَ  الرراطَ  (ٔ)
 إلى السشعؾت.

  عك حؿيقي، لسا  و . السشاس َ  الرجلَ   ٕ)

  عك حؿيقي، لسا  و . الرادقُ  الرجلُ   ٖ)

  عك حؿيقي، لسا  و . الظضِّبِ  الخم ِ   ٗ)

  عك حؿيقي، لسا  و . ال ا زةَ  ال تاةَ   ٘)

  عك حؿيقي، لسا  و . السجتهداتُ  ال تياتُ   ٙ)

 عررك  ررووي، ألن الشعررك رسررع ا ررسا  عرراهرا  هررؾ  حدؽٌ  ستاةٌ   ٚ)
ال ررؼ الغرراهر ُخُمرر ، سُخُمرر  ساعررل لحدررٌؽ، وسرري ا
 )ُخُمُ   ضسضر يعؾد إلى السشعؾت.

 عررك  ررووي، ألن الشعررك رسررع ا ررسا  عرراهرا  هررؾ  حدشة   ستى    ٛ)
 رررررضرُتر، سدرررررضرُتر ساعرررررل لحدرررررشة ، وسررررري اال رررررؼ 

                                                                                                                                                                             

 :نضر زروعو(.  عباز تذكَته أبف نقوؿألننا لو وضعنا فعالً  التذكَت كما ىو األصل يف النعت السبيب و  )ابإلفرادىذا حقٌل انضٌر زروُعو. -
 ؼبا سبق(. ابلتذكَتصبُع تكسَت فيجوز اعبمع، و  -زروُعو–ألف االسَم اؼبرفوع  ابعبمعأو ىذا حقٌل نواضُر زروُعو.) -

 :نضرْت زروُعو(. نقوؿألننا لو وضعنا فعاًل عباز أتنيثو أبف  ابلتأنيثألنو األصل يف النعت السبيب، و  ابإلفرادأو ىذا حقٌل انضرٌة زروُعو.)
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 الغاهر ) ضرة  ضسضر يعؾد إلى السشعؾت.

 عررك  ررووي، ألن الشعررك رسررع ا ررسا عرراهرا هررؾ  محسؾدةٍ  رجلٍ   ٜ)
حسررؾدة، وسرري اال ررؼ آّررار، س ّررار  ا ررب ساعررل لس

 الغاهر )آّار  ضسضر يعؾد إلى السشعؾت.

 عررك  ررووي، ألن الشعررك رسررع ا ررسا  عرراهرا  هررؾ  الظضبِ  الرجلِ   ٓٔ)
ُخُمُ ، سُخُمُ  ساعرل لمظضرِب، وسري اال رؼ الغراهر 

 )خم   ضسضر يعؾد إلى السشعؾت.

 التدري  الثاني
 ما  ؾل الشعك سي هاتضؽ الجسمتضؽ: 

 مررُت برجٍل  ريِؼ األِب.  ٕ    ٍؼ أبؾ .مررُت برجٍل  ري  ٔ

 جؾاب التدري  الثاني
الشعررك سرري الجسمررة األولررى، وهررؾ  ررريٍؼ،  عررك  ررووي، أل ررر رسررع ا ررسا  عرراهرا ، ؼيررر ضررسضر يعررؾد إلررى السشعررؾت، وهررؾ  
 رجل.
 عك.والشعك سي الجسمة الثا ية، وهؾ  ريٍؼ أيزا ،  عك حؿيقي، أل ر رسع ضسضرا  مدتترا  يعؾد إلى الش 
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 السبحأ الثاني 
 السعرفة والشكرة، وأقدام كل مشيسا 

 : قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى
َمكََّة ، َواالْسُؼ اْلُسذْبَيُؼ ؛ َنْحذَؾ )) َواْلَسْعِرَفُة َخْسَدُة َأْرَياَء : االْسُؼ اْلُسْزَسُر نْحَؾ : َأَنا َوَأْنَت ، َواالْسُؼ اْلَعَمُؼ ؛ َنْحَؾ : َزْيٍد وَ 

ُجذذُل َوالْغذذلُم ، َوَمذذا ُأِلذذيَف ِإَلذذى وَ : َىذذ ِلذذُف َوالذذلُم ؛ نْحذذَؾ : الرَّ ي ِريذذِو اَْل اِحذذٍد ِمذذْؽ َىذذِذِه َذا ، َوىذذِذِه ، َوَىذذُؤالِء ، َواالْسذذُؼ الذذذِّ
ِلذِف َوالذلِم  َوالشَِّكَرُة ُكلُّ اْسٍؼ َرذاِوٍع ِفذي ِجْشِدذِو ال َيْخذَتصُّ ِبذِو َواِحذٌد ُدوَن آَخذَر ، َوَتْقِريُبذوُ  اَْلْرَبَعِة  ُكذلُّ َمذا َصذَمَح ُدُخذؾُل اَْل

ُجِل والفرس((  َعَمْيِو ، نْحُؾ : الرَّ
 الذرح
ور سري أبرؾاب العربيرة،    وب ذ ر ه ا اللاب: أن  ثضررا  مرؽ األحكرام توشرى عمرى التعريرم والتش ضرر، وأل هسرا  ثضررا الردَّ

سراديرررة ال التر ضويررة أي األحكررام التررري تتعمرر  بتر ضرررب أل ررر مرررؽ األحكررام اإل والعمسرراء عررادة ي  رو رررر بعررد السعررررب والسوشرري
، ل رؽَّ ابرَؽ آجررروم رحسرر ت تعرالى ذ ررر  هشرا لحاجرة الظالررب إليرر سري سهررؼ براِب الشعرِك وبؿيررِة ال مسرات بعزرها مرع بعررض 

 التؾابع سهسا  تاما .
 ول هؼ معشى السعرسة والش رة إليػ ه يؽ السثالضؽ: 

 أ ا جئُك. ٕ)           جاَء رجٌل.  ٔ)
سإنَّ  مسة )رجرٌل  سري الجسمرة األولرى لهرا معشرى يدر رر العقرل وي هرؼ السرراد مشرر بسجررد  رساعر، وهر ا السعشرى معشرى  

عقمي محض غضر محردود سري العرالؼ الرؾاقعي عرالؼ السحدؾ رات، وهرؾ الر ي  درسير العرالؼَ  الخرارجي عرؽ العقرل والر هؽ، 
 غا ر  ثضرة تذوهر سي حؿيقتر ول اتر األلرمية، س مسرة )رجرٌل  تشظور  عمرى وه ا السعشى يشظو  عمى سرد، ول شر سرد لر 

بالغ آخر، ّرؼ عمرى ذ رر برالغ ّالرث، وهكر ا عمرى  روضل الوردل، ال مررة واحردة، أي: تشظور   رٍ كَ اللالغ، ّؼ عمى ذَ  رِ كَ ه ا ال َّ 
 عمى زيد، ّؼ تشظو  عمى عسٍرو وهك ا.

جررال عمررى  رروضل الورردل، س مسررة )رجررٌل  إذن   رررة، والش رررة موهسررة سسعشررى  مسررة )رجررٌل  يشظورر  عمررى آالف مررؽ الر  
 الداللة، أي: تشظو  عمى سرد شا ع بضؽ أسراد  ثضرة مؽ  ؾعر، تذابهر سي حؿيقتر، ويرا أن يظم  عمى

  مثبل  يدتحضُل سي عالؼ الحس تعضرضؽ أحرد الرجرال دون اآلخرر مرؽ خربلل هر ا رجلٌ جاَء كل مشها ا ؼ رجل، وإذا  سعَك )
 ال ؼ وحد .ا
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وبهرر ا   هررؼ معشررى قررؾل السؤلررف رحسررر ت تعررالى )والش رررة:  ررل ا ررؼ، شررا ع سرري جشدررر، ال يخررتص بررر واحررد دون  
 آخر .
 ، سإن الذضؾل يزول، واإلبهام يخت ري، بدروب تحديرد السردلؾل، وحررر  سري واحرد معرضؽ، هرؾ تُ جئ أنا)ل ؽ إذا قمك  

 ؽ أن يشدب السجيء لدؾا ، سالسعرسة هي: ل ل يدل عمى معضؽ.الست مؼ، سبل يشررف ال هؽ إلى غضر ، وال يسك
   معرسة.)زيد  رة، و )طال (، سإنَّ  زيدٌ )َتَكمََّؼ و  طالٌ ()َتَكمََّؼ وما قضل سي السثالضؽ الدابقضؽ يقال سي  
 سالحالل أن اال ؼ يشقدؼ مؽ حضث داللتر عمى معضؽ أو شا ع سي جشدر إلى قدسضؽ: 
 ي: ل ل دال عمى معضؽ.السعرسة، وه األول:
 الش رة، وهي:  ل ا ؼ، شا ع سي جشدر، ال يختص بر واحد دون آخر. الثا ي:
 .ٚٛ وال بد أن  عرف أقدام السعرسة أوال ، سإذا عرسشاها سسا عداها هؾ الش رة 
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فعمذى قذؾل ابذؽ مالذػ رحسذو ه تعذالى يكذؾن تعريفشذا لمسعرفذة .  قال ابؽ مالػ رحسو ه تعالى: حد الشكرة َعِدٌر، فيي مذا عذدا السعرفذةل

مذؼ جذشس عمذى الحيذؾان مثل: عمؼ الجشس، كأسامة، أي: اْلسد، فيذي عْلنَّ ىشاك ألفاعًا نكرًة معشًى معرفًة لفغًا، ،  والشكرة عميو مؤاخذات
 ونحؾ )أبؾ أيؾب( فيؾ عمؼ جشس لمجسل.، نكرة السفترس السعرو ، فيؾ في المفظ معرفة، لكشو مؽ حيأ السعشى والذيؾ 

َل، ، مثل: أول، في نحذؾ: كذان سذفري إلذى الذذام عامذًا ىشاك ألفاعًا معرفًة معشًى نكرًة لفغاً  أي  أو العكس         أي: فذي العذام أوَّ
( فذي السثذاليؽ )أولمؽ أمس، أي: في اليؾم الذي قبذل أمذس، فسذدلؾل كمسذة  لَ أو العام الذي نحؽ ريو، ونحؾ: كان وصؾلي ىشا الذي قبل

ن ال إبيام ريو وال ريؾ ، مع أن الكمسة نكرة، وال تدتعسل ريو إال نكذرة محاكذاة لألسذالي  الفرذيحة الذؾاردة، وتجذري عميذو أحكذام الشكذرة كذأ
 تكؾن مؾصؾفة بشكرة 

ِو، فعشذد أكثذر العذرب ىذي معرفذة باِللذافة، وبعذض العذرب يجعميذا وىشاك ألفام ترمح لمحاليؽ     ، مثل: واحد، في قؾليؼ: واحُد أمِّ
وىشاك تفريلت في السظؾالت ستعرفيا ريسا بعد إن راء ه تعالى، ومؽ ىذه التفرذيلت اعتذراض الذدماميشي  نكرة ويشربيا عمى الحال.

 ؽ مالػ رحسو ه في قؾلو )حد الشكرة عدر جدا(، وإنسا يعشيشا ىشا معرفة أقدام السعرفة، فسا عداىا نكرة.رحسو ه عمى اب
 



 

ٕٗٔ 

 

 قدام السعرفةأ
 الزسضر، مثل: هؾ.  ٔ
 العمؼ، مثل: زيد.  ٕ
 ا ؼ اإلشارة، مثل: ه ا.  ٖ
 السؾلؾل، مثل: ال ي.اال ؼ   ٗ
 اال ؼ السعرف بأل، مثل: الرجل.  ٘
 السشادى إذا  ان   رة مقرؾدة، مثل: يا رجُل.  ٙ
 ا ؼ ال عل غضر السشؾن، مثل: لْر.  ٚ
 أجسع، أجسعؾن، جسعاء، ُجَسْع، وأخؾاتها سي التؾ ضد.  ٛ
  حر، وال ت ؾن معرسة إال بذروط.  ٜ

 روط.أمس، وال ت ؾن معرسة إال بخسدة ش  ٓٔ
 ما أضيم إلى معرسة، مثل: غبلمر،  تابي.  ٔٔ

 العمساء يرجعها إلى  لعة أقدام:  ثضر مؽو  
السشرررررررادى إذا  ررررررران  .ٙاال ؼ السعرف بأل.  .٘.اال ؼ السؾلؾل. ٗ.ا ؼ اإلشارة. ٖالعمؼ.  .ٕ الزسضر. .ٔ

 السزاف إلى معرسة. .ٚ  رة مقرؾدة. 
    عمسية، وإما إلى )أل  السقدرةال وذلػ ألن تعريم اللاؾيات، إما يرجع إلى 

 سهؾ   رة. مؽ األقدام اإلحدى عذرة الدابقة الراجعة إلى الدلعة الس  ؾرة رررر وما عدا ما ذ ر
 وقد ذ ر ابؽ مالػ رحسر ت تعالى أكثرها بقؾلر:

 وهشد  وابشي  وال بلم  وال ي       وغضر   معرسة   هؼ   وذي         
 الذيو  الغلمو  اْبشيو  ىشدَ و  ذيو  ُيؼْ كَ  معرفةٌ  وغيُره 
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 الزسضر   أي غضر الش رة

 
 ا ؼ اإلشارة 

 
 العمؼ
 

السزرررررررررررررررررررررررراف 
 لسعرسة 

   السعرف بر)ال 
 

اال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررؼ 
 السؾلؾل

)هرررررررررؼ  إشرررررررررارة   
 إلى الزسضر

)ذي  إشارة إلرى 
 ا ؼ اإلشارة

)هشررررررد  إشررررررارة 
   إلى العمؼ

ابشررررري  إشرررررارة )
إلرررى السزررراف 

 إلى معرسة

)ال ررررربلم  إشرررررارة 
السعررررررررررف  إلرررررررررى
 بأل

)الرررررر ي  إشررررررارة 
إلررررررررررررى اال ررررررررررررؼ 

  السؾلؾل

 رجات السعرسةد
 ليدك متداوية سي درجة تعري ها وتش ضرها، ؼلعزها أعرف مؽ بعض:السعارف  

 سأعرف ه   السعارف باإلجسال: ل ل الجبللة )ت .  ٔ)

 وهرؾ الر يوالدرالؼ مرؽ اإلبهرام  ) سال ا رب الدرالؼ مرؽ اإلبهرام ،  سالسخاطرب ،  السرت مؼضرسضر  أعرسرر:  ّؼ الزرسضر  ٕ)
 .ٛٛ دو ر سه ا  العمؼ أو ريتقدمر ا ؼ واحد بخبلف جاء زيد وعسرو سأكرمت

 ّؼ العمؼ الذخري، مثل: زيد.  ٖ)

وسي درجة ا ؼ اإلشارة السشادى ألن  بل  مشهسا  سا قال ابؽ مالػ رحسرر ،  اإلشارة لمقريب سممستؾ   سمملعضدّؼ ا ؼ   ٗ)
 )وبعلارة أخرى ألن اإلؾلال عمى السشادى  اإلشارة إلى السذار إلير . ت تعري ر بالقرد

 ّؼ اال ؼ السؾلؾل السختص سالسذترك.  ٘)

 ّؼ السعرف بر)ال  العهدية سالجشدية.  ٙ)
 أما السزاف، سؽير ّبلّة أقؾال: 

وإن ،  ؼ، وهر ا قرؾل مرجرؾح: أنَّ ما أضيم لسعرسة سهرؾ سري رتلرة مرا أضريم إليرر، إال الزرسضر، سهرؾ سري رتلرة العمرول اْل 
 .ٜٛ أل ر موشي عمى قاعدة مشتقزة قال بر الجسهؾر.

                                                 
 ألف فيو إهباما فال يدرى أف اإلكراـ  وقع على زيد أـ عمرو .  ٛٛ
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أل رر اكتدرب التعريرم مشرر سررار مثمرر.  : أ ر سي رتلة ما أضيم إلير مظمقا ، مؽ غضر ا تثشاء الزسضر وال غضر ،ثاني ال
 وه ا قؾل ابؽ طاهر وابؽ خروف وجزم بر ابؽ مالػ سي التدهضل.

وهرؾ قرؾل لراحب و اخترار  الخزرري السزراف لر ي )أل ، مرؽ ن مرا أضريم إليرر مظمقرا  حترى أن السزراف دو  :الثالذأ 
 كتاب اإلسراح.

 وأما عمؼ الجشس : فالغاىر أنو دون الجسيع ذذ كسا قال الخزري .
 وقد  غؼ ابؽ مالػ ذلػ سي ال اؼية: 

 َّْ ُ شن أػَشكُٜب ص َٔ ْؼ ُٔ ْْ  كَ ْْ          اُؼََِ زَ ُٓ ٍن  ُٞطٞ َٔ  كَزُٝ إشبسٍح كَ

٘بدٟ  كَزُٝ أداح  ُٔ ب  كزٝ إػبكخ          ُػ٤ِّ٘ب    ك  ثٜب       رَج٤ََّ٘

  مرجررؾح واأللررا مررا قدمتررر لررػ أ ررر سرري رتلررة اإلشررارة  سررا لرررح بررر هررؾ أي ابررؽ مالررػ و قمررر عشررر )فسشذذادى( قؾلررر
   الدضؾطي سي الهسع.

  ا م هب ابؽ مالػ سي السزافسه  ما قدمشا  عشر أ ر سي رتلة ما أضيم إلير عمى يحسل )فذو إلافة(قؾلر. 
  لر بر أ ر ال يحكؼ عمى السؾلؾل بالتعريم إال بعد تسامر بتسام الرمة.)ُمَتؼ( وقؾلر  
  َسرْك بالشرداء  حرؾ يرا رجرُل سخررج  )ُعيشا(وقؾلر قضد السشادى بالتعضضؽ تشوضهرا  عمرى أن السرراد الش ررة السقررؾدة التري َتَعرَّ

شا سرري برراب الشررداء إن شرراء ت  حررؾ يررا زيررُد سهررؾ معرسررة قوررل الشررداء ل شررر ازداد برر لػ بؿيررة أ ررؾال الشررداء الترري  ررتأتض
 بالشداء وضؾحا  سبل يدخل ؼيسا  حؽ ؼير.

  قضرررد اإلضررراسة برررأن يكرررؾن بهرررا مدرررتوضشا  تشوضهرررا  عمرررى أن مرررؽ اإلضررراسة مرررا ال يعررررف السزررراف  )بيذذذا تبيشذذذا(وقؾلرررر
 كالسزاف إلى   رة  حؾ )كتاُب طالٍب .

 ه السعرفة أعر  مؽ ىذه : معشى قؾلشا ىذ
 ُق االحتساِل إلير أعرُف مْؽ بعض  أنَّ ما َتَظرُّ  مراد الشحاة بقؾلهؼ )بعُض السعارفِ  قال ابؽ هذام رحسر ت:

أعرررُف مررؽ الرر ي َتَظرررُُّق االحتسرراِل إليررر أكثررُر، وبهرر ا َيْشحررلُّ مررا اعترررض بررر عمررضهؼ أبررؾ ل بررؽ حررزم حضررث قررال: رررررررر  أقررلُّ 
 ُف  مُّها  ؾاٌء سي رتلة التعريم وال يقال بعُزها أعرُف مؽ بعض أل ػ ال تقؾل عرسك ه ا أكثر مؽ ه ا .)السعار 
 إليػ تفريل ىذه السعار :وبعد أن عرفت السعار  بذكل مجسل  

                                                                                                                                                                             
قلنا اؼبضاؼ للضمَت يف درجة الضمَت والضمَت  فإف مررت بزيد صاحبك،يف  (زيدػ)صفة ل فهو ابؼبضاؼ للضمَت مثل )صاحبك(يوصف  الَعَلم  ألفقالوا :  ٜٛ

أبنو  وما قالوه مردود . "أو دونو ال تكوف أعرؼ من اؼبوصوؼ بل مثلوالصفة : " أعرؼ من العلم نكوف قد جعلنا الصفة أعرؼ من اؼبوصوؼ وعندىم قاعدة تقوؿ
 . واختاره احملققوف   ال ضرر يف ذلك بل ىو األنسب لكوهنا تعُت اؼبوصوؼ وتوضحو
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 القدؼ اْلول: السزسر )أو الزسير(.
وقرد ،  ؾ: أ ك، وال ا ب  حؾ: هؾسخاطب  حسالست مؼ  حؾ: أ ا، وال: وهؾ: ما دل عمى مت مؼ أو مخاطب أو غا ب 

  و  ت رضل الزسا ر.

 القدؼ الثاني: العمؼ.
 وهؾ: ما دل عمى معضؽ، بدون احتياج إلى قريشة َتَ مُّؼ أو ِخظاب أو غضرها. 
مثرل: زيررٍد، وهشرٍد، ومكررَة، وجوريرَل، وتسرريَؼ )عمررؼ عمرى قوضمررة ، وبرارٍل )عمررؼ عمررى  مرب ، وسررريٍا )عمرؼ عمررى طررا ر ،  

 عمى مرشع .عمؼ مؼ عمى طا رة ، ومحرو َة )عمؼ عمى باخرة ، والشحؾ الؾاسي )عمؼ عمى  تاب ، والشجاِح )و ريعَة )ع
سسرا دل  أو باخرة  أو  تابا  أو مرشعا   سقد يكؾن السدسى إ دا ا  أو بمدا  أو َمَمَ ا  أو قوضمة  أو حضؾا ا  أو طا را  أو طا رة   

 رؾد بر معضشا  سي ال ل.إن  ان السقعمى واحد مسا  و  سهؾ عمؼ 
 ويشقدؼ العمؼ إلى قدسضؽ: 

 األول: عمؼ الذخص، وهؾ ما تقدم.
 ، و تعرسر ؼيسا بعد إن شاء ت تعالى.ٜٓ)سي قؾل   الثا ي: عمؼ الجشس، مثل: أ امَة، وَُّعالَة، و لحانَ 

 القدؼ الثالأ: اسؼ اِلرارة.
 و سضك ب لػ أل ها أ ساء ترحوها اإلشارة. 
رة هررؾ: ا ررؼ يعررضؽ مدلؾلررر تعضضشررا  مقرو ررا  بإشررارة حدررية إليررر، مثررل: أن ترررى عررر ؾرا  ستقررؾل وأ ررك تذررضر وا ررؼ اإلشررا 

إلير: ذا جسضٌل، س مسة )ذا  ا ؼ إشارة، تتزسؽ أمريؽ معا ، األول: السعشى السراد مشها، أي: السدلؾل السذار إلير، الثرا ي: 
لعرر ؾِر، واألمررران يقعران سرري وقرك واحررد، ال يش ررل أحرردهسا مررؽ اإلشرارة إلررى ذلرػ الجدررؼ سري الؾقررك   درر، وهررؾ جدررُؼ ا

 اآلخر، أل هسا متبلزمان.
 والسذار إلير قدسان: 
قمرٍؼ، وتقرؾل: ذا : ما يكؾن شضئا  محدؾ ا ، وهرؾ ال الرب،  السثرال الدراب ، و رأْن تذرضر بأحرد ألرابعػ إلرى  تراٍب أو اْلول

 أو ه ا  تاٌب، ه ا قمٌؼ.،  كتاٌب، وذا قمؼٌ 
                                                 

رضبو اّلّل تبعا البن اغباجب ففصل بيضاوي خالفو ال و،   علم اعبنس كما يوضع للذوات يوضع للمعاينقالوا  الد ماميٍّت  الّزـبشرّي وكثَتوف منهم ىو اّلذي اختارَه  جنس وما ذََكِر من أَنو َعَلٌم  ٜٓ
 سن من فصل يف األمر كتب اللغة كاللساف والتاج والقاموس فارجع لو لتطلع على اػبالؼ فهناؾ قوؿ اثلث  .  ، وأح  فيو فقاؿ إنو إذا أضيف ليس بعلم ألف األعالـ ال تضاؼ إال شذوذا
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: ما يكرؾن شرضئا  معشؾيرا ، وهرؾ األقرل،  رأن تتحردث عرؽ رأي أو مدرألة سري   درػ، وتقرؾل: ذي مدرألٌة، وذا رأٌي، أو انيالث
 -سي غايرة عهرؾر -ر السحدؾس ض تعارة الترريحية )أي بأن يذلر غه ا حٌ . سا تعسال اإلشارة إلير مجاز باال

والهردف مرؽ هر   اال رتعارة أن  ساء اإلشرارة بالسحدؾس السذاهد ويظم  عمير ل ل مؾضرؾل لمسحدرؾس )وهري أ ر
السررت مؼ قرررد السلال ررة سرري إسررادة أن هرر ا الس عررؾل متعررضؽ متسضررز  سررال تسضررز حتررى لررار يذررار إليررر  أ ررر مذرراهد 

 .محدؾس أل ر سي غاية الغهؾر 
بالجؾارح واألعزراء ال  راد بقؾلشا )مذار إلير :ما أشضر إلير إشارة حدية أي:س)ال" قال الرضي رحسر ت سي شرح ال اؼية:

محدرؾس، قريرب أو بعضرد، سرإن أشرضر بهرا إلرى  العقمية _ _ _ ساأللل عمى ه ا أال يذار بأ رساء اإلشرارة إال إلرى مذراهدٍ 
محدؾس غضر مذاهد  حؾ}تمػ الجشة{ سمترضضر   السذاهد و  لػ إن أشضر بهرا إلرى مرا يدرتحضل إحدا رر ومذراهدتر  حرؾ 

 ا  بتررف . "[ٖٚيؾ ف}ذل سا مسا عمسشي ربي{ ] ؾرة 

 تشبيو
 توضؽ لػ مسا  و  أنَّ اإلشارة   دها ال بد أن ت ؾن حدية. 
 أما مدلؾلها، وهؾ السذار إلير، سقد يكؾن حديا ، وهؾ األلل، وقد يكؾن معشؾيا ، واإلشارة إلير مجازية. 

  
 ألفام أسساء اِلرارة : 

 وا ؼ اإلشارة لر أل اظ معضشة:
ا ، ستقرؾل: هر ا  تراٌب، وهر ا ويجؾز أْن تدخل عمير حرف التشوير )هر،  مثل: ذا رجٌل، وذا  تابٌ الس  ر، ذا، لمس رد  .ٔ

 ولػ أن تدخل عمير الم اللعد ستقؾل: ذلػ ال تاُب. ذاك  تابٌ ، ولػ أن تدخل عمير:  اف الخظاب ستقؾل:،  رجلٌ 
 .ٜٔوىؾ لمبعيد، وذلػ زيٌد، ىؾ لمستؾسجو ، وذاك زيٌد، وكلىسا لمقري سهشا ّبلث درجات: ذا زيٌد، وه ا زيٌد،  

 ويجؾز أن تدخل عمير حرف التشوير )هرا ، ستقؾل: ه ِ  هشٌد، وه ِ  مكتلٌة.،  ذِ ، لمس ردة السؤ ثة .ٕ
 .ٖٜوذْ  ،  ٕٜ ولمس ردة السؤ ثة أل اظ أخرى، وهي: تا، تي، ترْ  

                                                 
اؼبطوالت كهمع  ورجح ابن مالك رضبو هللا أف اإلشارة درجتاف فقط قريب وبعيد فالقريب كبو )ذا( و ) ىذا( ، والبعيد )ذاؾ( )ذلك( . وىو اغبق وأدلتو يف ٜٔ

 .  اؽبوامع للسيوطي
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 ر.ذاِن، سي حالة الرسع، وذيِؽ، سي حالتي الشرب والجر، لمسثشى الس   .ٖ
 ذاِن الرجبلِن، رأيُك َذيِؽ الرجمضؽ، ومررُت بَ يِؽ الرجمضِؽ.جاء مثل أْن تقؾل:  
ولررػ إدخررال )هرررا  التشويررر عمضهررا، ستقررؾل: هرر اِن، وهررَ يِؽ، مثررل: جرراَء هرر اِن الرررجبلِن، رأيررُك هررَ يِؽ الرررجمضِؽ، مررررُت  

 بهَ يِؽ الرجمضِؽ.
 والجر، لمسثشى السؤ ث.تاِن، سي حالة الرسع، وتضِؽ، سي حالتي الشرب  .ٗ

 مثل: جاءْت تاِن السرأتاِن، ورأيك َتضِؽ السرأتضِؽ، ومررت بَتضِؽ السرأَتضِؽ. 
ولرررػ إدخرررال )هررررا  التشويرررر عمضهرررا، ستقرررؾل: هاتررراِن، وهررراَتضِؽ، مثرررل: جررراءْت هاتررراِن السرأتررراِن، ورأيرررُك هررراَتضِؽ السررررأَتضِؽ،  

 .لسرأَتضؽِ ومررُت بهاَتضِؽ ا
 الس  ر والسؤ ث.أوالِء، لمجسع  .٘

 ولػ إدخال )هرا  التشوير عمضها، ستقؾل: هؤالِء،  حؾ: هؤالِء رجاٌل لالحؾَن، وهؤالِء  داٌء لالحاٌت. 

 القدؼ الرابع: االسؼ السؾصؾل.
و سي ب لػ أل رر ال برد أن تؾلرل بهر ا اال رؼ جسمرة أو مرا يقرؾم مقامهرا، سهر ا اال رؼ مؾلرؾل بالجسمرة، أو الجسمرة  

  لػ  سضك الجسمة: لمة، و سي اال ؼ: مؾلؾال .مؾلؾلة بر، ول
واال ؼ السؾلرؾل هرؾ: ا رؼ غرامض مروهؼ، يحتراج دا سرا  سري تعضرضؽ وإيزراح السرراد مشرر إلرى أحرد شرضئضؽ بعرد ، إمرا  

 جسمة، وإما شلر جسمة، و بلهسا يدسى: لمة السؾلؾل.
 يدسى عا دا . وال بد سي لمة السؾلؾل مؽ ضسضر يعؾد عمى اال ؼ السؾلؾل، وه ا الزسضر 
مثل: جاَء ال ي أكرمُتر، سقؾلشا )ال ي  ا رؼ مؾلرؾل، وقؾلشرا )أكرمرُك  مرؽ ال عرل وال اعرل لرمة السؾلرؾل، والهراء  

 سي أكرمُتر عا د، أل ر يعؾد عمى السؾلؾل.
 ويشقدؼ اال ؼ السؾلؾل إلى قدسضؽ، مختٍص، ومذترٍك. 

                                                                                                                                                                             
وتِو ( ٖ، -أي كسا تقرأ ريِو مؽ قؾلو تعالى اريِو ىدًى  -تِو )بكدر الياء مع اختلس( ( ٕ تْو )بدكؾن الياء(( ٔفيها ثالث لغات  ٕٜ

 . )بكدر الياء مع مد(

 .وذِه )بكدر الياء مع مد( ( ٖوذِه )بكدر الياء مع اختلس(،( ٕ ذْه )بدكؾن الياء(( ٔ فيها ثالث لغات  93
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، )التري  ، ، مقررؾرا  عميرر وحرد ،  حرؾ )الر ي ى بعرض األ رؾال: مختٌص، وهؾ: ما  ان  ررا  سري الداللرة عمرالقدؼ اْلول
 )ال يؽ  . 

ا  سي الداللة عمرى بعرض األ رؾال دون بعرض، برل يررما لؤل رؾال  مهرا،  حرؾ والقدؼ الثاني : مذترك، وهؾ: ما لؼ يكؽ َ رَّ
 .و)ما   )َمْؽ 

 وإليػ جدوال  يؾضا الشؾعضؽ:
 الشؾل األول: السؾلؾل السختص

 جاَء ال ي أكرمُتر الس  رلمس رد  ال ي

 جاءِت التي ح غْك أمَر ربها لمس ردة السؤ ثة التي

 جاء الم ان أكرمُتهسا لمسثشى الس  ر سي حالة الرسع الم ان

لمسثشرررى السررر  ر سررري حالرررة الشررررب  المََّ يؽِ 
 والجر

 رأيُك المََّ يِؽ أكرمُتهسا.
 ومررُت بالمََّ يِؽ أكرمُتهسا.

 جاءِت المَّتان ح غتا حدوَد ِت. ؤ ث سي حالة الرسعلمسثشى الس المَّتانِ 

لمسثشررى السؤ ررث سرري حالررة الشرررب  المََّتضؽِ 
 والجر

 رأيُك المََّتضِؽ ح غتا حدوَد ِت.
 مررُت بالمََّتضِؽ ح غتا حدوَد ِت.

 جاَء الِ يَؽ أكرمُتهؼ. لجسع ال  ؾر الِ يؽَ 

البلتري، الرربلِت، والبل رري، 
 والبلِء.

 جاءِت البلتي ح ْغَؽ حدوَد ِت. إل اثلجسع ا

 
 الشؾل الثا ي: السؾلؾل السذترك

لمس ررد والسثشررى والجسررع، ولمسرر  ر  َمؽْ 
 لمعذذذذذذذذذذذذالؼ والسؤ ررررررررررررث، وت ررررررررررررؾن 

غاللررررررررا )وهؾ مررررررررا يعورررررررررون عشررررررررر 
  ..العاقلب

 جاَء َمْؽ اجتهَد، جاَء َمْؽ اجتهَدا.
 جاَء َمْؽ اجتهدوا.

 دتا.جاَء َمْؽ اجتهدْت، جاءْت َمْؽ اجته
 جاءْت َمْؽ اجتهْدَن.

يعجوشرررررررررري مررررررررررا اشررررررررررتريَتر، يعجوشرررررررررري مررررررررررا لمس ررد والسثشررى والجسررع، ولمسرر  ر  ما
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لغيذذذذر العذذذذالؼ  والسؤ ررررث، وت ررررؾن 
 بغيذذرغاللررا )وهؾ مررا يعورررون عشررر 

 العاقل(.

 اشتريَتهسا.
.  يعجوشي ما اشتريتَهؽَّ

لمس ررد والسثشررى والجسررع، ولمسرر  ر  أيّّ 
 والسؤ ث.

اَء أيّّ تحوُّهسررا، جرراَء أيّّ جرراَء أيّّ تحُلررر، جرر
.  تحوُُّهؼ، جاَء أيّّ تحوُّها، جاَء أيّّ تحوُُّهؽَّ

لمس ررد والسثشررى والجسررع، ولمسرر  ر  ذو )الظا ية 
 والسؤ ث.

، جراَء )بسعشى الر ي اجتهرد  جاَء ذو اجتهدَ 
 .)بسعشى الم ان اجتهدا  ذو اجتهدا

 .)بسعشى ال يؽ  جاَء ذو اجتهُدوا
، جرراَءْت )بسعشررى الترري   جرراَء ذو اجتهررَدْت 

 .)بسعشى المتان ذو اجتهدتا
 .)بسعشى ال يؽ جاَءْت ذو اجتهْدنَ 

)الداخمررة عمررى  أل)
ا ررررررررررررررررؼ ال اعررررررررررررررررل 
 والس عؾل بذروط 

لمس ررد والسثشررى والجسررع، ولمسرر  ر 
 والسؤ ث.

 ، جررررررراءَ )أي الررررررر ي أكررررررررم   مجررررررراَء السررررررررُْ رِ 
، جررررررررررراَء )أي المررررررررررر ان أكرمرررررررررررا مانالسررررررررررررُْ رِ 
، جرررررررررراءِت  يؽ أكرمررررررررررؾا )الرررررررررر مؾن السرررررررررررُْ رِ 

، جرررررررررررررررررراءِت )التي أكرمررررررررررررررررررك مةالسرررررررررررررررررررُْ رِ 
، جررررررراءِت )أي المتررررررران أكرمترررررررا انمتالسررررررررُْ رِ 
 .) أي البلتي أكرمؽ ماتالسرُْ رِ 

   و يأتي ت رضل ه ا الشؾل سي  تب أخرى إن شاء ت تعالى. 
 :  اِلبيام في االسؼ السؾصؾل واسؼ اِلرارة

 ( :  اْلُسْبَيُؼ ؛ َنْحَؾ : َىَذا ، َوىِذِه ، َوَىُؤالءِ َواالْسُؼ قال ابؽ آجروم رحسر ت : )
 عاهر ومزسر وموهؼ. تشقدؼ األ ساء إلى ّبلّة أقدام: 

  حؾ زيد ورجل. اال ؼ السغهر:  ٔ
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ر ولرؼ َتْدرُتْر  ولسررَّا  ران اال رُؼ الغراهُر يردل بش درر مؽ قؾلػ أعهرُت الذريَء إذا  ذر ت )والسغهر  ا ؼ م عؾل مأخؾذ 
شى بدون أن يتؾ ظر شيٌء سي داللتر عمى معشا   ان أعهَر داللة  مرؽ السزرسر والسروهؼ ألن  ربل  مشهسرا يحتراُج عمى السع

 ألمٍر آخَر َيْشَزؼُّ لم ل حتى ي ضد معشا  سأطم  عمير ا ُؼ السغهِر.
سرة  رر)زيد  وقرد يكرؾن ومثمك بسثالضؽ تلعا  لمذي  خالد األزهري رحسر ت ألَبضِّؽ أّن الغراهر )السغهرر  قرد يكرؾن معر  

   رة  ر)رجل .والغاهر ال يخرج عؽ ه يؽ القدسضؽ سجسيع اال ؼ الغاهر إما معرسة أو   رة.
 السزسر )الزسضر :  حؾ أ ا، أ ك، هؾ.  ٕ

تر ضو)الزسضر  سعضل بسعشى م عؾل مؽ أضسرت الذيء سي   دي إذا أخ ضتر و رترتر سهرؾ مزرسر وسري  روب تدرس 
 ا ي الشحؾ القؾل القا ل  سي ضسضرا  لعدم لراحتر  األ ساء السغهرة.ب لػ أقؾال رجا لاحب مع

قررال أل ررػ بالزررسضر تدررتر اال ررؼ الرررريا، سرربل ترر  ر  سإ ررػ إذا قمررك )أ ررا  سأ ررك لررؼ ترر  ر ا ررسػ وإ سررا  ررترتر بهرر    
 الم غة، سأِخَ  مرظما الزسضر مؽ ه ا أل ر ُيدتر بر اال ؼ الرريا. ا تهى بتررف

الرظبلح اللررريضؽ وأمرا ال ؾسضرؾن سرإ هؼ يدرسؾ ر ِ شايرة،ومكشيَّا  )أي مكشيرا  برر عرؽ اال رؼ وتدسضتر مزسرا    وضسضرا  
 الغاهر .وال سرق بضؽ االلظبلحضؽ ألن ال شاية تقابل الترريا.

: َىذَذا ،  َواالْسذُؼ اْلُسذْبَيُؼ ؛ َنْحذؾَ  "قذال ابذؽ آجذروم : ،السوهؼ وهؾ ا ؼ اإلشرارة  رر)ه ا ، واال رؼ السؾلرؾل  رر)ال ي   ٖ
 " :  َوىِذِه ، َوَىُؤالءِ 

  يظم  الشحاة عمى أ ساء اإلشارة وأ ساء السؾلؾل ا سا  خالا  هؾ )السوهسات  ، وإ سا  ا ك موهسة لؾقؾعها عمى
كل شيء مؽ حضؾان وجساد وغضرهسا وعدمِ داللتها عمى شيء معضؽ م رل مدتقل ، أل ها تذضر بهرا إلرى  رل مرا 

أشياء ستملس عمى السخاطب سمؼ يدر إلى أيها تذرضر س ا رك موهسرة لر لػ سربل تورضؽ  بحزرتػ وقد يكؾن بحزرتػ
و ال يررزول إبهامهررا إال بررأمر خررارج ستحترراج ا ررؼ اإلشررارة إلرررى  إشررارة حدررية وتحترراج إلررى الشعررك عشررد اإلللررراس،  

ترررى أن هرر    والسؾلررؾل ال يررزول إبهامررر إال بالرررمة  حررؾ رجررع الرر ي غرراب ولرريس السررراد باإلبهررام  التش ضررر أال
 األ ساء معارف

  وال رررق بررضؽ السزررسر والسرروهؼ أنَّ ضررسضر ال ا ررب يرررَُوضؽ بسررا قومررر سرري ال الررب )وهررؾ اال ررؼ الغرراهر الرر ي يعررؾد عميررر
الزسضر  حؾ قؾلػ: زيد مررت بر  ، والسوهؼ ال ي هؾ ا ؼ اإلشارة ي در باإلشارة وبسا بعد  عشد اإلللاس، وهرؾ: 

 ا الثؾب و حؾ  والسعشي ، و ا ؼ السؾلؾل  ر)ال ي والتي وَمْؽ وما  و مها معارف الجشس  قؾلػ: ه ا الرجل وه
 بِربلتها سويا ها بسا بعدها " . 
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 ما  و :د رحسر ت سي األزهرية ممخرا  قال الذي  خال
ن مغهررر  حررؾ زيررد ورجررل، ومزررسر  حررؾ أ ررا وهررؾ، ومرروهؼ  حررؾ هرر ا وهرر  ، أل ررر ال يخمررؾ إمررا أ اال ررؼ ّبلّررة أقدررام: 

 السزسر والثا ي السغهر. ال ، األول يرما ل ل جشس أو ال، األول السوهؼ والثا ي إما أن يكؾن  شاية عؽ غضر  أو
 : السعرب والسوشي مؽ األ ساء السؾلؾلة وأ ساء اإلشارةتشبيو ثان
وذاِن، وتراِن، وَذيرِؽ،  جسيع األ ساء السؾلؾلة وجسيع أ رساء اإلشرارة موشيرة، إال: المر ان، والمتران، والمر يؽ، والمترضؽ، 

 وَتضِؽ، سهي معربة عشد ابؽ مالػ رحسر ت تعالى، وهؾ األ هل، والجسهؾر يقؾلؾن: إ ها موشية.
 القدؼ الخامس: السحمى باْللف واللم.

 وهؾ:  ل ا ؼ اقتر ك بر )أل  سأسادتر التعريم. 
 ل  عمضها لارت معرسة، و  لػ:  تاب.مثل: الرجل، ال تاب، سأ ك تعمؼ أن  مسة )رجل    رة، سإذا دخمك )أ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   السعرِّسة:وإليػ أ ؾال )أل
 رجل.ال جاء رجل سأكرمك / العهد ال  ري ٔ )أل  العهدية )أل  السعرسة



 

ٕ٘ٔ 

أل ررر معررروف   ررار{ال}إذ هسررا سرري  / العهد ال هشيٕ
 معهؾد.

، يذرار برر إلرى  ظا ر جسضلاله ا  / العهد الحزؾري ٖ
 مؾجؾد حاضر

 )أل  الجشدية

 / ال ت راق األسرادٔ
وهررررري التررررري تررررردخل عمرررررى 
واحررد مرررؽ الجررشس ستجعمرررر 
ي ضررررررد الذررررررسؾل واإلحاطررررررة 
بجسيرررررررررع األسرررررررررراد بحضرررررررررث 
يررررررررا أن يحرررررررل محمهرررررررا 

 )كل 

  داُن ضعي ا  {.اإل}وُخِمَ  

/ لمساـية والحؿيقرة وهري ٕ
الترررررررري ال ت ضررررررررد اإلحاطررررررررة 
والذررررررسؾل وإ سررررررا ت ضررررررد أّن 
الجرررشس يرررراد مشرررر حؿيقترررر 

 لقا سة سي ال هؽ.ا

 الرجل أقؾى مؽ السرأة.
أي: ماـيرررة )حؿيقرررة  الرجرررل أقرررؾى 
مرررررؽ ماـيرررررة )حؿيقرررررة  السررررررأة مرررررؽ 
غضرررر  غرررر إلرررى األسرررراد، أل رررر قرررد 
 يكؾن هشاك امرأة أقؾى مؽ رجل.

 .وبيان ال رق بضؽ م هب الشحاة واللبلغضضؽ  و يأتيػ شرح ه   األ ؾال سي  تب أخرى إن شاء ت 
 
 
 
 

 دادس: االسؼ السزا  إلى واحد مؽ السعار  الدابقة، فاكتد  التعريف مشو.القدؼ ال
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مثل  مسة: )كتاب  سهري   ررة، سهري تشظور  عمرى  رل  تراب مؾجرؾد، سرإن قمشرا:  تراُب زيرٍد، أو  تراُب عسررٍو، تحردد  
 السراد مشها، وهؾ  تاب معضؽ.

عريم مؽ السزاف إلير ومثل ذلػ يقال سري: إذن  مسة )كتاب  أللحك معرسة بعد أن  ا ك   رة، سقد اكتدب الت 
 كتاُب ه ا الرجلِ ، و تاُب ال ي زار ا أمسِ ، و تاُب األ تاذ.

 وبه ا   ؾن بحسد ت عز وجل قد شرحشا السعرسة والش رة. 
 ل ؽ بقي عمضشا شيء واحد. 
ب  الر ي ذ رر  ابرؽ آجرروم، سقرد لتقريوها  أخ  ه ا الزراو ن الش رة هي ما  ؾى السعرسة، : إ وهؾ أ ر قد قمشا مؽ قول 

 قال: " وتقريلر:  ل ما لما دخؾل األلف والبلم عمير،  حؾ الرجل وال رس ".
ر سضها التعريم، مثل: رجل، سإ ر يررا   وشرح  بلمر أن يقال: عبلمة الش رة أن ترما ألن تدخل عمضها )أل  وتّؤ

ر ؼير التعريم، ستقؾل: الرجل، و  لػ:    تاب تقؾل: ال تاب.دخؾل )أل  عمير، ويّؤ
 تدريب
 بضؽ الش رة والسعرسة سي الجسل اآلتية: 

أبؾ الحدؽ عمي بُؽ أبي طالٍب رضي ت عشر هرؾ رابرُع الخم راِء الراشرديؽ، وهرؾ ابرُؽ عرؼِّ الشوري ل لرمى ت عميرر   ٔ)
 وأسرحهؼ وأخظوهؼ.و مؼ، وتزوج ابشَتر ساطسَة الزهراء رضي ت عشها، وقد  ان مؽ أعمِؼ الرحابة وأشجعهؼ 

 كان عسُر بُؽ عودِ العزيز خضَر خم اِء بشي أميَة عمسا  وورعا  وديشا .  ٕ)

 قال تعالى }إنَّ ال يؽ آمشؾا وعسمؾا الرالحات  ا ْك لهؼ جشاُت ال ردوس  زال {.  ٖ)

 قال تعالى }إنَّ الهدى هدى تِ {  ٗ)
 جؾاب الجسمة األولى

كذذان أصذذميا نكذذرة، لكشيذذا تعرفذذت بدذذب  ْلن )أبذذؾ( وإن  معرفة الحدؽأبؾ 
 إلافتيا إلى معرفة وىي )الحدؽ(.

ْلنذذو عمذذؼ، فيذذؾ معذذر  بالعمسيذذة، ال بذذأل، ْلن )أل( فذذي  معرفة الحدؽ
 )أي ال تفيد التعريف (. اْلعلم السفردة زاودة
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 ْلنو عمؼ. معرفة عمي

ْلن )ابذذؽ( وإن كذذان أصذذميا نكذذرة، لكشيذذا تعرفذذت بدذذب   معرفة أبي ابؽ
 افتيا إلى )أبي( السعرفة، فاكتدبت التعريف مشيا.إل

شيذذذا تعرفذذذت بدذذذب  ْلن )أب( وإن كذذذان أصذذذميا نكذذذرة، لك معرفة أبي
، فاكتدذذبت بالعمسيذذة  معرفذذة)طالذذ (وىؾ إلذذافتيا إلذذى 
 التعريف مشيا.

 ْلنو عمؼ. معرفة طال 

أعذذذذذذذذذذذذذذذذذذر   ه )لفظ الجللة(
 السعار 

 فيؾ عمؼ عمى رب العالسيؽ.

 ْلنو لسير. معرفة عشو(الياء في )

 ْلنو لسير. معرفة ىؾ

ْلنذذو وإن كذذان أصذذمو نكذذرة، لكشذذو تعذذر  بدذذب  إلذذافتو  معرفة رابع
 إلى )الخمفاء( وىي معرفة.

 ْلنو محمى بأل. معرفة الخمفاء

 ْلنو محمى بأل. معرفة الرارديؽ

 ْلنو لسير. معرفة ىؾ

بدذذب  ْلن )ابذذؽ( وإن كذذان أصذذميا نكذذرة، لكشيذذا تعرفذذت   ابؽ
 إلافتيا إلى )عؼ الشبي( السعرفة.

ْلن )عذذؼ( وإن كذذان أصذذميا نكذذرة، لكشيذذا تعرفذذت بدذذب   معرفة عؼ
 إلافتيا إلى )الشبي( السعرفة.

 ْلنو معر  بأل. معرفة الشبي

 ْلنو عمؼ عمى خاتؼ الشبييؽ. معرفةدمحم صذذذذذذمى ه عميذذذذذذو 
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 وسمؼ.

 ْلنو لسير. معرفة الياء في )عميو(

تر فذذذي الزذذذسير السدذذذت
)سذذذذذذذذذذذمؼ( و)تذذذذذذذذذذذزوج( 

 وتقديره ىؾ

 ْلنو لسير. معرفة

 ْلنو لسير. معرفة الياء في )ابشتو(

ْلنو وإن كان أصميا نكرة، لكشيذا تعرفذت بدذب  إلذافتو  معرفة وابشت
 إلى الزسير، وىؾ: الياء.

 ْلنيا عمؼ. معرفة فاطسة

 ْلنو محمى بأل. معرفة الزىراء

 .ْلنيا لسير معرفة اليذا في )عشيا(
الزذذذسير السدذذذتتر فذذذي 

 )كان( وتقديره ىؾ

 ْلنو لسير. معرفة

ْلنو وإن كان أصميا نكرة، لكشيا تعرفت بدذب  إلذافتيا  معرفة أعمؼ
 إلى )الرحابة( السعرفة.

 ْلنو محمى بأل. معرفة الرحابة

 أرجع وأفرح 
 وأخظ 

ْلنذذذذو وإن كذذذذان أصذذذذميا نكذذذذرات، لكشيذذذذا تعرفذذذذت بدذذذذب   معار 
 ، وىؾ )ىؼ(.إلافتيا إلى الزسير

)ىذذذذذؼ( فذذذذذي أرذذذذذجعيؼ 
 وأفرحيؼ وأخظبيؼ

 ْلنو لسير. معرفة

 جؾاب الجسمة الثانية
 ْلنيا أعلم، وأما )أل( التي في العزيز فزاودة ال ُمَعرِّفة. معار  عسر والعزيز وأمية
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 ابؽ وعبد
 وخير وخمفاء وبشي

 ْلنيا أليفت إلى معرفة. معار 
خمفاء( ألذيفت ، و)(أمية))بشي( اكتدبت التعريف مؽ  

إلذذى )بشذذي( فاكتدذذبت التعريذذف مشيذذا، و)خيذذر( ألذذيفت 
 إلى )خمفاء( فاكتدبت التعريف مشيا.

  نكرات عمسًا وورعًا وديشاً 

 جؾاب الجسمة الثالثة
 ْلنو اسؼ مؾصؾل معرفة المذيؽ

 ْلنو لسير. معرفة الؾاو في )آمشؾا( و)عسمؾا(

 ْلنو محمى بأل. معرفة الرالحات

تتر فذذذذذذذي الزذذذذذذذسير السدذذذذذذذ
 )كانت( وتقديره ىي

ْلنذذو لذذسير وجسيذذع الزذذساور معذذار   معرفة
 عمى اْلصح.

 ْلنو لسير. معرفة ىؼ في )ليؼ(

ْلنيذذذا وإن كانذذذت نكذذذرة، لكشيذذذا تعرفذذذت  معرفة جشات
 بدب  إلافتيا إلى )الفردوس(.

ْلنذذذذذو محمذذذذذى بذذذذذأل عمذذذذذى معشذذذذذى أن   معرفة الفردوس
الفذردوس ىذؾ البدذتان الجذامع لكذل مذا 

ي البدذذذاتيؽ فاِللذذذافة بيانيذذذة يكذذذؾن فذذذ
 أي جشات مؽ الفردوس.

  نكرة نزالً 

 جؾاب الجسمة الرابعة
ْلنذذو حذذر ، والحذذر  ال يؾصذذف بتعريذذف  ال معرفة وال نكرة إنَّ 

 وال تشكير.

 ْلنو محمى بأل. معرفة اليدى

ْلنيذذا وإن كانذذت فذذي أصذذميا نكذذرة، لكشيذذا  معرفة ىدى
 .تعرفت بدب  إلافتيا إلى لفظ الجللة
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 فيؾ عمؼ عمى خالق الكؾن. أعر  السعار . ه )لفظ الجللة(

 تشبيو
الجسمررة ال عميررة والجسمررة اال ررسية سرري حكررؼ الش رررات، وبعررض العمسرراء يجعمهررا   رررات، والخرربلف ل غرري، والرر ي يهسشررا  

  مرؽ ال عرل وال اعرل، )يرر ض، سالجسمرة ال عميرة يرر ضأ ها تعامل معاممة الش رة، ستقع ل ة لمش رة،  سا تقؾل: جاء رجل 
 سي محل رسع أل ها ل ة لرجل.
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 السبحأ الثالأ 
 باب العظف

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 
َرٌة ، َوِىَي : اْلَؾاُو ، واْلَفاُء ، َوُثؼَّ ، َوَأْو ، َوَأْم ، َوِإمَّا ، َوَبْل ، َوال ،َوَلِكْؽ ، َوَحتَّى ِفي َبْعِض ذ)) َوُحُروُ  اْلَعْظِف عَ 

 اْلَسَؾاِلِع .
ُزوٍم َجِزَمَت ، َفِإْن َعَظْفَت بيا َعَمى َمْرُفؾٍ  َرَفْعَت ، َأْو َعَمى َمْشُرؾٍب نَرْبَت ، َأْو َعَمى َمْخُفؾٍض َخَفْزَت ، َأْو َعَمى َمجْ 

 (.(ٜٗ)زيٌد لؼ يقْؼ ويقعدْ ، و َتُقؾُل : َقاَم َزْيٌد َوَعْسرٌو ، َوَرَأْيُت َزْيًدا َوَعْسًرا ، َوَمَرْرُت بَزْيٍد َوَعْسرٍو  

 الذرح
،  ر عظرف الشدر  ولرؼ ير  ر عظرف الويرانالعظف  ؾعان: عظف بيران، وعظرف  در ، وابرؽ آجرروم رحسرر ت ذ ر 

 سمش  ر  تتسيسا لم ا دة . 

 الشؾ  اْلول: عظف البيان
مشر الر اُت، مرع تؾضريا  عظف الويان هؾ: التابُع، الجامُد، ال ي يخالف متوؾعر سي ل غر ويؾاسقر سي معشا ، السرادُ  

 ال ات إن  ان الستوؾل معرسة، وتخريرها إن  ان   رة.
 مثل: جاء أبؾ ح ٍص عسُر، وقؾلر تعالى }مؽ ماٍء لديدٍ {. 
ويسكششرررا أن  ختررررر التعريرررم بقؾلشرررا: هرررؾ الترررابُع، الجامرررُد، السؾضرررُا لستوؾعرررر سررري السعرررارف السخررررُص لرررر سررري  

 الش رات.
، معشرررى الترررابع، ومعشرررى الجرررامع، ومعشرررى التؾضررريا، ومعشرررى التخرررريص، ول هرررؼ بؿيرررة وقرررد تقررردم معشرررا سررري الشعرررك 

 التعريم    ر ه   األمثمة.

َوَلدْت بشُك ر ؾِل ِت لمى ت عمير و مؼ   ٕ) لمى ت عمير و مؼ.محسٍد  ْرِزَل  تاٌب  ريٌؼ عمى الر ؾل أُ   ٔ)
 الحدَؽ والحدضَؽ عمضهؼ الدبلم.  ساطسةُ 

 صمى ه عميو وسمؼ. محسدٍ عمى سيِد ولِد آدَم  القرآنَ عميو الدلُم الكتاَب الكريَؼ  جبريلُ َل السمُػ الكريُؼ أنْذزَ  (ٖ) 
                                                 

 شد  السظوؾعة الستداولة: وزيد لؼ يقؼ ولؼ يقعد، وما أّوتر هؾ األلا.وسي ال .ٜٗ
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 .عسرُ جاء أبؾ حفص  (ٗ)
وجرد اها برالرغؼ مرؽ أ هرا معرسرة تحتراج إلرى مزيرد مرؽ اإليزراح والتوضرضؽ،  الرسذؾل(إذا  غر ا سي السثال األول إلى  مسرة )

، إذ تشظور  هر   ال مسرة عمرى أسرراد الرسؾلر وعؽ ذاتر شا لة اإلبهام، إذ ال  دري مؽ السراد بكمسرة يزيل عؽ حؿيقة لاحل
يَؼ عمرضهؼ الدربلُم، ل رؽ حرضؽ قمشرا    لرمى ت عميرر و رمؼ زالرك )دمحمكثضريؽ،  ل مشهؼ يدسى ر ؾال ،  عيدى ومؾ ى وإبرـا

عضشرك السرراد، س مسرة )الر رؾل  و مسرة )ل  تردالن عمرى تمػ الذا لة بدوب ه   ال مسة الجامردة التري وضرحك السقررؾد و 
ذات واحدة، ل ؽ  مسة )ل  أوضا مؽ  مسة )الر ؾل ، سال مسة الثا ية وضحك األولى، مرع أ هرا تخال هرا ل غرا  ال معشرى  

 وذاتا .
،   ى ت عميرر و رمؼ  ر رؾل ت لرم)بشذتكمسة جامردة وضرحك السرراد مرؽ )فاطسة( و  لػ يقال سي السثال الثا ي، س مسة 
وضرحك السرراد  )القذرآن( ، و ر لػ  مسرة )السمػ الكريؼوضحك السراد مؽ  جبريل(و  لػ يقال سي السثال الثالث، س مسة )

و رر لػ يقررال سرري ،  ولررد آدم عميررر الررربلة والدرربلم )سذذيد(  وضررحك السررراد مررؽ )دمحم، و  رر لػ  مسررة الكتذذاب الكذذريؼ(مررؽ )
 .)أبؾ حفص(الجامدة وضحك السراد مؽ ال شية  )عسر(السثال الرابع، س مسة 

واآلن يسكششا أن   هؼ التعريم، سعظف الويان تابع يتلع ما قومر سي إعرابر، و ر ا سري تعري رر وتش ضرر  عمرى األلرا،  
ول شرررر يخرررالف الشعرررك  سررري  وتررر  ضر  وتأ ضثرررر، وإسرررراد  وتثشضترررر وجسعرررر،  الشعرررك الحؿيقررري، سهرررؾ يتلرررع سررري أربعرررة مرررؽ عذررررة

 ررر)ال ريؼ ، الرررالا ، العابررد  سرري  حررؾ جرراء  عظررف الويرران جامررٌد دا سررا  غضررُر مذررت ٍ ، بخرربلف الشعررك، سإ ررر إمررا مذررت أن ّ 
 .  سي  حؾ جاء زيد ال ي أكرمتر  ال ي، وه ا ر) أو مؤول بالسذت  الرجل ال ريؼ ، 

 بضؽ عظف الويان والشعك. الفرق اْلولىذا ىؾ 
ف متوؾعر سي ل غر، ويؾاسقر سي )معشا  السراد مشر ال ات ، سهؾ يؾضرا ويخررص : أن عظف الويان يخالالفرق الثانيو

ال ات   دها بم ل يدل عمير ملاشرة، وهؾ عضؽ معشاها، س ي األمثمة الدابقة السراد مؽ ل رل )ل  لرمى ت عميرر 
آخرر مررادف لرر، يكرؾن  و مؼ هؾ ال ات، والسراد مؽ ل ل )الر ؾل  ال ات   لػ، سهؾ بسشرزلة الت دضر لؤلول با ؼ

 أشهر مشر سي اال تعسال.
ال والظرررؾل َسررربخررربلف الشعرررك، سرررإن السرررراد مشرررر التؾضررريا والتخرررريص بذررريء عرضررري طررراـر عمرررى الررر ات،  الجَ  

 والربلح والقرر.
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  إليػ ه ا السثال: جاَء الرجُل الرالُا زيٌد، سأما قؾلشا )الرالُا  سهرؾ  عرك، أل رر مذرت الدابقضؽ  ولتؾضيا ال رقضؽ 
َا ما قومر، وهرؾ الرجرل، بذريء عرارض عمرى الر ات، وهرؾ الرربلح، و أمرا قؾلشرا )زيرد  سهرؾ عظرف بيران، أل رر جامرد  وضَّ

َا ما قومر، وهؾ الرجل، بذيء يدل عمى ال ات، ال بذيء عرضي، سالسراد بالرجل هؾ السراد بزيد.  وضَّ
 .واعمؼ أنَّ ال الب  ؾُن عظف الويان عمسا  أو  شية  أو  حؾ ذلػ 
أن عظف الويان هؾ: التابع، الجامد، ال ي يخالف متوؾعرر سري ل غرر، ويؾاسقرر سري معشرا ، السرراد ستحرل مسا  و   

 مشر ال ات، السؾضا لستوؾعر إن  ان معرسة السخرص لر إن  ان   رة.
مرا  رو   وقد أخ  ا  ل ه ا، وأخ  ا أيزا  معشى التؾضيا والتخريص سي باب الشعك، أما التؾضيا سسثالرر جسيرع 

برل مراء  إال قؾلر تعالى }ُيْدَقى ِمْؽ ماٍء لديٍد{ سإ ر مثرال لمتخرريص سرر)ماء  هاهشرا مراء مخررؾص ال  السيرا  السعهرؾدة
مخرررؾص ال  ك٤ؼررسخلػطررقلذ٤ررحٕلكٔؼ٘رر٠لج٣٥ررسل ل)ٓررٖلٓررحءل( ، وقررد خرررص السررراد مررؽ )مرراء مخرررؾص مرراء لررديد 

: )لررديد  سررأبهؼ أوال ّررؼ بررضؽ ّا يررا  قضررلسررا  أ ررر قضررل ومررا ذلررػ السرراء كالسيررا  السعهررؾدة سأبهسررر أوال تهررؾيبل و إطساعررا ّررؼ ل
مرر هب الظوررري والزمخذررري   هررؾ مجرريء عظررف الويرران   رررة، و تهررؾيبل ألمررر  وخرررر بالرر  ر أل ررر مررؽ أشررد أ ررؾال العرر اب 

 ٜ٘وال ؾسضضؽ وأبي عمي ال ار ي ومشعر اللرريؾن وسي مشعهؼ  غر .
                                                 

9٘
 جُصد٣دلجُدّلجُٔ طِطلذحُو٤خلٝلٛٞلٓحل٣ع٤َلٖٓلجِٞدلأَٛلجُ٘حزلأ١للؿعحُسلأَٛلجُ٘حزلٝٛٞله٤خلٝدّلٝك٢لجشطوحهٚلهٞالٕل للتؾليح السدألة نقؾل :  

ٓشطنلٖٓلجُصدلٝٓحدزلجُصردلضردٝزلدرٍٞلجإلػرسجللٝجُؼردٍٝلٝجػطرسجللجُٔوررَلجُعرحتسلذشر٢ءلهر١ٞلًحُجررَلجُوٍٞلجألٍٝل لأٗٚلجحٓدلؿ٤سلٓشطنللل،لجُوٍٞلجُلح٢ٗل لأٗٚل

لجُر١ل٣صدلجُعحتسلذحضجحٛٚلٝٓ٘ٚل}ل٣صدٕٝلػٖلظر٤َلهللال{ل

لٝػ٠ِلٛرجل٣ٌٕٞلجُصد٣دلكؼ٤للذٔؼ٠٘لكحػَلأٝلٓلؼٍٞل ل

لغلٖٓلشسذٚلكٜٞل٣صدلجُ٘حظسلػٖلزؤ٣طٚلأٝلض٘حُٝٚل.كؼ٠ِلجألٍٝل)أ١لًٞٗٚلجظْلكحػَل( ليد٣دلذٔؼ٠٘ليحدلًأٗٚلُٔص٣دلهرذٚلٓحٗ

لٝػ٠ِلجُلح٢ٗل)أ١لًٞٗٚلجظْلٓلؼٍٞ(ل ليد٣دلذٔؼ٠٘لٓصدٝدلػ٘ٚلًأٗٚلٌُسجٛطٚلٓصدٝدلػ٘ٚلأ١لإٔلًَلٖٓلزآٙل٣صدلػ٘ٚلٌُسجٛطٚل.ل

لٝك٢لئػسجذٚلثلثسلأٝجٚل ل

مخرذؾص ال كالسيذاه السعيذؾدة فأبيسذو أوال  طرقلذ٤رحٕلكٔؼ٘ر٠لج٣٥رسل ل)ٓرٖلٓرحءل(جإلػسجخلجألٍٝلجُر١لذًسٗحٙلك٢لجألػ٠ِل لٓر٢٘لػ٠ِلأٗٚلجحٓردلؿ٤رسلٓشرطنلك٤ؼرسخلػ

   العذاب تيؾيل و إطساعا ثؼ لسا كأنو قيل وما ذلػ الساء فقال : )صديد( فأبيؼ أوال ثؼ بيؽ ثانيا تيؾيل ْلمره وخرو بالذكر ْلنو مؽ أرد أنؾا

 رسي الذيؽ جؾزوا أن يكؾن عظف البيان نكرة ومشعو البرريؾن وفي مشعيؼ نغر .وىذا مذى  الظبري والزمخذري  والكؾفييؽ وأبي عمي الفا

مثمذو فذي الشذتؽ القؾل الثاني : مبشي عمى أن )صديد ( مذتق يعرب نعتا عمذى حذذ  أداة التذذبيو ريكذؾن تذذبييا بميغذا أي مذاء مثذل صذديد فمذيس السذاء صذديد بذل 

 والغمظ والقذارة . 



 

ٕٙٓ 

 عظف البيان و بدل كل مؽ كلتشبيو : 
كررل مررا أعرررب برردل  ررل مررؽ  ررل، يجررؾز إعرابررر عظررف بيرران، إال بعررض السدررا ل السدررتثشاة عشررد  ثضررر مررؽ الشحرراة،  

وخال هؼ السحققؾن مشهؼ، سقالؾا: ال ا تثشاء، بل  ل ما أعرب عظف بيران يعررب بردل  رل مرؽ  رل، أل رر ي ت رر سري الترابع 
كرؽ أن ت رؾن عظرف بيران  رأْن يكرؾن الترابع ضرسضرا  أو سعربل  ما ال ي ت ر سي الستوؾل، المهؼ إال بعرض الحراالت التري ال يس

أو جسمة ، ألن عظف الويان ال يأتي ضسضرا  وال سعربل ، و ر ا ال يرأتي عظرف الويران جسمرة عشرد الشحراة خبلسرا  لملبلغضرضؽ سري 
 األخضر.

 ٜٙ الشؾ  الثاني: عظف الشدق
ذرررة،  ررل مشهررا يدررسى حرررَف عظررف، وعظررف الشدرر  هررؾ: تررابع، يتؾ رر  بضشررر وبررضؽ متوؾعررر حرررف مررؽ حررروف ع 

 ويؤدي معشى خالا  بر.
سررإن قررال قا ررل: جرراء زيررٌد وعسررٌرو، سعسررٌرو معظررؾف، وهررؾ تررابع لررر)زيٌد  سرري إعرابررر، رسعررا  و رررلا  وجرررا ، والررؾاو حرررف  

 عظف، و)زيٌد  معظؾف عمير.
 وتقؾل: رأيُك زيدا  وعسرا ، ومررُت بزيٍد وعسٍرو. 
 السؤلف رحسر ت تعالى.وحروف العظف عذرة،  سا قال  
 سإذا ح سشا مشها )إما  ر إذ األلا أ ها ليدك حرف عظف ر ترضُر تدعة . 
 وه   الحروف هي ما يمي: 

 الحر  اْلول: الؾاو.
ومعشى الؾاو: إسرادة مظمر  االشرتراك والجسرع )أي: لسظمر  الجسرع سري السعشرى برضؽ الستعراط ضؽ  إن  ران السعظرؾف  

 أي: ليدا جسمة  وال شلَر جسمٍة.والسعظؾف عمير م رديؽ، 

                                                                                                                                                                             

ى أن )صديد( مذتق يعرب نعتا أيزا فمسا كذان الرذديد يذذبو السذاء أطمذق عميذو مذاء ولذيس ىذؾ بسذاء حقيقذة فعمذى ىذذا ىذؼ يذذربؾن القؾل الثالأ : مبشي أيزا عم

 نفس الرديد السذبو لمساء فيؾ لسا كان بدل الساء عد ماء ونعتو بذ)صديد( وىذا قؾل ابؽ عظية والحؾفي .
 

بعضو على بعض، واؼبصدر نسقاً ابلسكوف ويقاؿ: نسقت الدر نظمتو، ونسقت الشيء ابلشيء إذا أتبعتو إايه واؼبراد ىنا اؼبنسوؽ بفتح السُت اسم مصدر من نسقت الكالـ أنسقو عطفت  ٜٙ
 إطالقاً للمصدر على اؼبفعوؿ، واؼبعٌت ىذا ابب العطف الواقع يف الكالـ اؼبنسوؽ بعضو على بعض.



 

ٕٙٔ 

والسررراد مررؽ االشررتراك السظمرر  والجسررع السظمرر : أن )الررؾاو  ال ترردل عمررى أكثررر مررؽ التذررريػ سرري السعشررى العررام، سرربل  
ت ضررد الداللررة عمررى ترتضررب زمشرري بررضؽ الستعرراط ضؽ وقررَك وقررؾل السعشررى، وال عمررى السررراحلة، وال عمررى تعقضررب أو مهمررة، وال 

ٍة أو شَ  مثال مظم  الجسع )جاء زيد وعسرٌو   رؾاء أكران مجضئهسرا معرا أو مجريء زيرد  رابقا أو  ران مجريء  َرفٍ عمى ِخدَّ
 عسرو  ابقا 

 : ، وهي إ سا تتجرد لبلشتراك السظم  حضث 

 ال تؾجد قريشة تدل عمى غضر ه ا، سإن وجدت قريشة وجب األخ  بسا تقتزير. - أ

إمررا زيرردا  وإمررا عسرررا ، سررإن وقعررك بعرردها )إمررا  الثا يررة  وحضررث ال تقررع بعرردها )إمررا  الثا يررة، سرري  حررؾ: تزوجرري - ب
 ، وبيان ذلػ أن :  كا ك الؾاو لسعشى آخر غضر التذريػ والجسع

 :   الؾاو إذن يعظف بها 
قؾلررر تعررالى  ، ومثررل العظرف سرري  إن  ران مجضئهسررا معررا   سرا سرري السثررال الدرراب  )جراء زيررد وعسرررو   ، الستقارنذذان .ٔ

{، سإن الد ضشة معظؾف عمى الهراء، وهرؾ عظرف مرراحب، سرإن  جراة  رؾح ومرؽ معرر }سأ جضشا  وألحاَب الد ضشة
  حرمك سي وقك واحد  سا تدل عؾاهر الشرؾص القرآ ية.  -عمى  وضشا وعمير الربلة والدبلم-

ومثررل  ،  ، أي إن  ران مجرريء زيرد  رابقا  لسجرريء عسررو، وعسررو تررأخر عشررالستذذأخر عمذى الدذذابقويعظرف بهرا  .ٕ
يَؼ{، سإنَّ قؾلر تعالى }ول يؼ بعد  ضد ا قد أر مشا  ؾحا  وإبرـا  -عمى  وضشا وعمضهسرا الرربلة والدربلم- ؾح   ضد ا  إبرـا

 .ٜٚكسا شهد القرآن ب لػ سي آيات أخر
ابقا  لسجرريء زيررد، وزيررد إن  رران مجرريء عسرررو  رر ،   حررؾ جرراء زيررد وعسرررو  الدذذابق عمذذى الستذذأخرويعظررف بهررا  .ٖ

مؽ قومػ ُت العزيُز الحكيُؼ{، سإن ل ل )مرؽ قومرػ  إلى ال يؽ و ػ ػ ُيؾِحي إليقؾلر تعالى }ك ل ، ومثل  تأخر عشر 
 .ٜٛ قريشة ل غية، عمى  و  اإليحاء إلضهؼ

                                                 
انو أرسلهما والقرينة دلت على الًتتيب الزمٍت واؼبهلة الطويلة بقرينة خارجية وىي أف زمن سيدان إبراىيم يف اإلرساؿ أي يف أف هللا سبحفالواو أصالة لالشًتاؾ  ٜٚ

 عليو الصالة والسالـ متأخر عن زمن سيدان نوح على نبينا وعليو الصالة والسالـ . 

98
 فيذه ثلث مرات ، وىي مختمفة في الكثرة والقمة: ل

 فسجيء الؾاو لمسراحبة أكثر. -

 ومجيئيا لمترتي  كثير، وأعشي بالترتي  ىشا: عظف الستأخر عمى الدابق. -

 ومجيئيا لعكس الترتي  قميل، وأعشي بعكس الترتي  ىشا: عظف الدابق عمى الستأخر. -
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، وهر ا معشرى قؾلشرا الرؾاو  ؼيبلحل أن تحديد ا الستقدم والستأخر سري هر   األمثمرة إ سرا ا رتسد مرؽ القررا ؽ، ال مرؽ ل رل الرؾاو
وت ؾن الؾاو عشد االحتسرال والتجررد مرؽ القررا ؽ لمسعيرة بأرجحيرة، ،  ل عمى خبلف ذلػ تتجرد لبلشتراك حضث ال قريشة تد

رررررر أي عظرررف الستقررردم عمرررى السترررأخر رررررر  لمتقررردمبرجحررران، وت رررؾن  ررررر أي عظرررف السترررأخر عمرررى الدررراب  رررررر وت رررؾن لمترررأخر
ال يقؾل بأن الؾاو ت ضد الترتضب أو  بسرجؾحية، وه ا هؾ قؾل ابؽ مالػ سي التدهضل، وهؾ تحقض  لمؾاقع، ال قؾل آخر، سهؾ

 غضر ، إ سا  غر إلى واقع ال بلم العربي سؾجد ه   القمة وال ثرة سي اال تعسال.
إذا لؼ ت ؽ ّسَة قرا ُؽ تدل عمى  ؾن مجضئهسا معرا ، أو تردل عمرى  رؾن قؾل القا ل: جاء زيٌد وعسٌرو،  تؾضيحر أن  

 عتوررر الررؾاو لمسررراحلة، أل ررر األكثررر، ل ررؽ هشرراك احتسررال أن يكررؾن  أن سرراألرجامجرريء أحرردهسا قررد  ررو  مجرريء اآلخررر، 
 ، وإن  ان جا زا .مرجؾحعسٌرو جاء بعد زيدٍ ، أما احتسال مجيء زيد بعد عسرو سهؾ 

 الؾاو لسظم  الجسع يدتثشى مشر حالتان  سا  و :تحرل مسا  و  أن س 
عمى  و  أحدهسا لآلخر، سبل تتجرد الؾاو لسظمر  الجسرع ]األولى[ إذا وجدت قريشة دالة عمى مراحلة أحدهسا لآلخر أو 

 )االشتراك .
بررل ت ضررد معشررى آخررر يقتزررير  ]الثا يررة[ إذا وقعررك الررؾاو قوررل )إمررا  الثا يررة، س رري هرر   الحالررة ال ت ضررد الررؾاو مظمرر  الجسررع، 

 ت احا  وإما مؾزا . و اإلباحة سي مثل:  ل إما،  وذلػ:  التخضضر سي مثل: تزوج إما هشدا  وإما أختها،  الدياق

 تشبيو:
 لمؾاو أحكام تش رد بر عؽ بؿية حروف العظف، ترل إلى عذريؽ تقريلا، راجعها سي السظؾالت. 

 الحر  الثاني: الفاء
 وال اء لمترتضب والتعقضب. 
 ر ببل مهمة.ضلَ قِ أما التعقضب سسعشا : أ ر عَ  
  الب، والترتضب ال  ري.وأما الترتضب سضشقدؼ إلى قدسضؽ، الترتضب السعشؾي، وهؾ ال 
 و شذرح اآلن الترتضب السعشؾي، أما الترتضب ال  ري سديأتي سي  تب أخرى إن شاء ت. 
سشقؾل: الترتضب السعشؾي، هرؾ: أن يكرؾن زمرؽ تحقر  السعشرى سري السعظرؾف مترأخرا  عرؽ زمرؽ تحققرر سري السعظرؾف  

 و قؾلر تعالى }أماتر سأقور { ساإلؾلار يأتي بعد اإلماتر. عمير،  قؾلر تعالى }خمقػ سدؾاك{، سالتدؾية تأتي بعد الخم ،
                                                                                                                                                                             

 



 

ٕٖٙ 

وإذا قمررك: رأيررُك زيرردا  سعسرررا ، ودخمررك مكررَة سالسديشررَة، سال رراء تؾجررب أن الثررا ي بعررد األول، وأن األمررر بضشهسررا قريررب،  
 سه ا معشى قؾلشا: إن ال اء لمترتضب ولمتعقضب.

 ُٜٜؾِلَد لر، إذا لؼ يكؽ بضشهسا إال مدة الحسل وإن طالك.والتعقضب سي  ل شيء بحدلر، مثالر: تزوَج زيٌد سَ  

 تشبيو
ت ضرررد ال ررراء  ثضررررا  مرررع الترتضرررب والتعقضرررب: التدررروب، أي: الداللرررة عمرررى الدرررووية، برررأن يكرررؾن السعظرررؾف مدررروَّلا  عرررؽ  

 السعظؾف عمير، وي مب ه ا سي شضئضؽ:

 عمير مدوب عؽ الؾ ز. قزى عمير{ سالقزاءسعظف الجسل،  حؾ قؾلر تعالى }سؾ ز  مؾ ى   ٔ)

 سهراجسؾن سي السعظؾف السذت ، وقد مر معشا معشى السذت ، وأما مثالرر، سهرؾ: أ رتؼ أيهرا الجشرؾُد واّقرؾن بأ  دركؼ،   ٕ)
ؾق، وال تػ مدوَّب عؽ الهجؾم، واال تررار مدروَّب سسشتررون بر،  س ات ؾن عمى عدو ؼ،  ، والهجؾم مدوَّب عؽ الّؾ

 عؽ ال تػ.

 الدووية مع الترتضب والتعقضب:ال اء سضها ت ضد وإليػ آيات  

                                                 

99
والذذي أخذرج  : اكسذا فذي قؾلذو تعذالى أنقمو ْلىسيتو القرذؾى قذال : "وقذد يكذؾن التعقيذ  مجازيذا وىشاك أمر ميؼ جدا في التعقي  ذكره الدامراوي في معاني الشحؾل

ومعشى التعقي  السجازي أن السقام يقتزي مؽ الستكمؼ تقرير السدة ريأتي بالفاء وقد يقتزيو العكس ريأتي بذذ)ثؼ( ريقذال مذثل فذي مقذام   السرعى فجعمو غثاء أحؾى 

خرسػ : )اْليام طؾيمة وأنا لػ بالسرصاد ( وفي مقام تقؾل : )الدنيا قريرة وسشمتقي : )الدنيا طؾيمة ( وفي مقام يقال : )الدنيا قريرة ( أال ترى أنػ قد تقؾل ميددا 

يذرا مذا ثؼ أال ترى أنػ قد تكؾن في مقام تريد ريو أن تبيؽ طؾل الدنيا وتقمبيذا ، فتقذؾل : )إن ىذذه الذدنيا طؾيمذة تغذر الحمذيؼ وتغيذر الشفذؾس وكث عشد أحكؼ الحاكسيؽ(

ؾل الزمان وتغير الحدثان (وتقؾل : )إن الربر قد يشفد في ىذا العسر الظؾيل، والشفس ال تحتسل مثل ىذذه السذذقة والسذرارة طذؾال العسذر تتغير الظبا  بتبدل الدىر وط

أناسذا ذوي سذظؾة  ا رذاىدنا(وقد تكؾن في مقام تريد ريو الشيي عؽ االنررا  إلى الدنيا ، فتقررىا في عيؽ الراوي فتقؾل : )إنيا سريعة الفشذاء والذزوال ، وكثيذرا مذ

ظؾيذل جئذت بذذ)ثؼ ( وإذا كذان وجاه زالؾا في أسر  مؽ لحغة العيؽ ، فالمبي  مؽ رسر لوخرة وسعى ليا سعييا وال يغتر بيذا الدنيا الخداعة ( فإذا كان السقام مقام ت

ؼ كبر ، ثؼ ساد ثؼ انتز  السمػ مؽ بشي فذلن ، وحكذؼ مذا رذاء ه السقام مقام تقرير ، جئت بالفاء فتقؾل مثل : )أال ترى إلى فلن كيف نذأ مؽ أبؾيؽ فقيريؽ ، ث

ال ترى إلى فذلن كيذف لو أن يحكؼ ، وبقي أولئػ يتربرؾن بو ويدتعدون ويجسعؾن عميو اْلنرار ،  ثؼ انقزؾا عميو فأىمكؾه ( ، فإذا أردت أن تقرر ذلػ قمت : )أ

 عد عيؽ وغيبا بعد ريؾد ( ولكل مقام مقال . ساد وممػ ، فإذا ىؾ بعد مدة كأن لؼ يكؽ فأصبح أثرا ب
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}أ ررك مؾال ررا سا رررر ا عمررى القررؾم ال رراسريؽ{ قررال أبررؾ حيرران رحسررر ت تعررالى: أدخررل ال رراء إيرر ا ا  بالدررووية ألن  ؾ ررر   ٔ)
تعررالى مررؾالهؼ ومالررػ ترردبضرهؼ وأمرررهؼ يشذررأ عررؽ ذلررػ الشرررر عمررى أعرردا هؼ،  سررا تقررؾل: أ ررك الذررجال سقاتررل، وأ ررك 

.ال ريؼ   َسُجْد عميَّ

  }س مشؾا سستعشاهؼ إلى حضٍؽ{.ٗ}َ ُشْقر ػ سبل تشدى{. )  ٖ) }ستمقى آدُم مؽ ربر  مساٍت ستاَب عمير{.  ٕ)

}س  َّبؾ  سأ جضشا {.وقد تأتي ال اء سي عظف الجسل ال ت ضد التدروب، برل ت ضرد الترتضرب والتعقضرب سقر ، مثرل: }سأقومرِك   ٘) 
ْك   وْجَهها{.امرأترُر سي َلرَّة َسَركَّ

 الحر  الثالأ: ثؼ.
 و و  معشى الترتضب.،  ل اء التي هي لمترتضب مع التعقضبوهي لمترتضب مع التراخي، بخبلف ا 
األول والثرررا ي ُمْهمررة، وهررري مررردة زمشيررة طؾيمرررة بررضؽ وقرررؾل السعظررؾف عميرررر، ووقرررؾل يكرررؾن بررضؽ أنَّ ؼلررالتراخررري: أمررا و  

السذررهد أو تقرررضر   سررا  ررو  سرري وإلرادة السررت مؼ تظؾيررل  وك لمعرررف الذررا عالسعظررؾف، وتقرردير السرردة الزمشيررة الظؾيمررة متررر 
 وتعظف )ّؼ  الس ردات والجسل، ولؼ ترد سي القرآن عاط ة لمس رد. ، ٓٓٔال اء 
 :  )ثؼ( الخسدة معاني 

 الشؾ  اْلول : التراخي الزمشي وىؾ الذي ررحشاه . 
ْتبذذي : وىذذؾ يفيذذد التفذذاو  ت بذذيؽ الستعذذاطفيؽ فذذي السشزلذذة ريجعذذل السعظذذؾ  أرفذذع رتبذذة مذذؽ الشذذؾ  الثذذاني : التراخذذي الرُّ

متفذاوت الرتبذي  فذالتراخي الرتبذي ل السعظؾ  عميو وأبمغ مسذا قبميذا اسذتعير فذي التراخذي فذي الزمذان لمتراخذي فذي الرتبذة
َوَقذاُلؾا َلذْؾاَل ى ا كذذقؾلو تعذال في الدرجة وقد استعيرت مؽ معشاىا اْلصمي وىؾ تباعد اْلزمشة لذلػ  اْلمريؽ  والبعد بيؽ

أي ال ُيْسَيمذؾن بعذد نزولذو طرفذَة عذيٍؽ فزذًل عذؽ أن   (ُٛأْنِزَل َعَمْيِو َمَمٌػ َوَلْؾ َأْنَزْلَشا َمَمًكا َلُقِزَي اْْلَْمُر ُثؼَّ اَل ُيْشَغُروَن )
، وعذدم اِلنغذار . جعذل عذدم  ُيْشَذروا بو كسا ىؾ السقرؾُد باِلنذار ، ومعشى ا ُثؼَّ   بعد ما بيؽ اْلمريؽ : قزذاء اْلمذر

َوَما َأْدَراَك َمذا اْلَعَقَبذُة  ومثل ا وأرقالعذاب الذّدة أرّد مؽ نفس  العذاب و اِلنغار أرّد مؽ قزاء اْلمر ، ْلّن مفاجأة
(ٕٔ  ) 

                                                 
: حقيقة )مث( الداللة على الًتاخي وىو أف يكوف بُت  قاؿ يف كتاب )من أسرار حروؼ العطف يف الذكر اغبكيم ( ػػػػػ وىو كتاب نفيس جدا جيب أف تقرأه ػػػػ ٓٓٔ

يف تصور اؼبتكلم حينا ويف عقل اؼبخاطب وحسو حينا آخر ، وألحواؿ ودواع  اؼبعطوفُت مهلة لكن ىذا الًتاخي خيضع العتبارات نفسية وعقلية ، وتقديرات
 تقتضيها مقامات الكالـ وسياقاتو حينا اثلثا ، ووراء ىذا تكمن أسرار اغبرؼ وبقدر استجابتو ؽبذه الطموحات يتفاضل كالـ على كالـ .
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( ُثذذؼَّ َكذذاَن ِمذذَؽ ِٙٔكيًشا َذا َمْتَرَبذذٍة )( َأْو ِمْدذذ٘ٔ( َيِتيًسذذا َذا َمْقَرَبذذٍة )ٗٔ( َأْو ِإْطَعذذاٌم ِفذذي َيذذْؾٍم ِذي َمْدذذَ َبٍة )َٖٔفذذػُّ َرَحَبذذٍة )
ْبِر َوَتَؾاَصْؾا ِباْلَسْرَحَسِة )  ٔٓٔ  (ٚٔالَِّذيَؽ آَمُشؾا َوَتَؾاَصْؾا ِبالرَّ

 :  ٕٓٔالشؾ  الثالأ : االستبعاد 
سذا وىؾ يفيد التباعد بيؽ أمريؽ يستشذع ترتذ  ثانييسذا عمذى أوليسذا ويكذؾن مذا بعذد )ثذؼ( أمذرا مدذتبعد الؾقذؾ  بالشدذبة ل

اْلَحْسذُد هللَِّ الَّذِذي قبميا أو ب بارة أخرى إذا كان ما قبل )ثؼ( مؽ اْلحذداث واْلفعذال مييذأ لعذدم حرذؾل مذا بعذدىا نحذؾ ا 
َساَواِت َواْْلَْرَض َوَجَعَل الغُُّمَساِت َوالشُّؾَر ُثؼَّ الَّذِذيَؽ َكَفذُروا ِبذَربِِّيْؼ َيْعذِدُلؾَن ) إن قمذت : فسذا فذ"قذال الزمخذذري :  (َٔخَمَق الدَّ

[ اسذتبعاد  ٕمعشى ثؼ؟ قمت : استبعاد أن يعدلؾا بو بعد ولؾح آيات قدرتو ، وكذلػ ا ُثذؼَّ َأنذُتْؼ َتْسَتذُروَن   ] اْلنعذام : 
 وه ا السعشى سرل التراخي ومجاز . "ْلن يستروا ريو بعد ما ثبت أنو محيييؼ ومسيتيؼ وباعثيؼ 

وا بعررد خمرر  الدررساوات واألرض بسرردة، بررل السعشررى: أن خمرر  الدررساوات وشرررح ذلررػ أن يقررال: لرريس السررراد أ هررؼ   ررر  
واألرض يقتزرري الذرركر، أمررا أْن يقاَبررل بالذرررك سهرر ا بعضررد، سمرر لػ أتررى بقؾلررر )ّررؼ  لت ضررد اال ررتلعاد }ّررؼ الرر يؽ   ررروا بررربهؼ 

 ٖٓٔيعدلؾن{ أي: يذر ؾن.
 : وهؾ ي ضد اال تسرار و دوام ال عل  الشؾل الرابع : 

 

                                                 
إلدياف وتباعده يف الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة ، ال يف الوقت ، ألّف اإلدياف ىو السابق اؼبقّدـ مثُ  كاَف ِمَن ال ِذيَن آَمُنوا جاء بثم لًتاخى اقاؿ الكشاؼ :  ٔٓٔ

 على غَته ، وال يثبت عمل صاحل إال بو.
 وىو غَت الًتاخي الرتيب كما بينو شراح الكشاؼ ودمحم أبو موسى ودمحم األمُت اػبضري يف كتاب من أسرار حروؼ العطف  ٕٓٔ

ٖٔٓ
للستبعاد: قؾلو تعالى األؼ تر إلى الذيؽ أوتؾا نريبًا مؽ الكتاب ُيْدَعؾن إلى كتاب ه ِلَيْحكؼ بيشيؼ، ثؼ يتؾلى فريق مذشيؼ  مثال آخر ل

. ورذرح ذلذػ أن يقذال: إّن )ثذؼ( ليدذت ىشذا لمتراخذي الزمشذي، بذل لتذدل "عد عمسيؼ بؾجؾب الرجؾ  إليو استبعاد لتؾلييؼ ب"قال أبؾ الدعؾد: 
، ويحتكسذؾا إليذو  يقتزذي أن يرجعذؾا إليذووتحكذيؼ رذر  ه سذبحانو وىذؼ الذذيؽ أوتذؾا الكتذاب  يؼ بؾجذؾب الرجذؾ  إلذى الكتذابعمى أن عمس

 .وأيزا بيؽ الفعميؽ بؾن كبير  لكشيؼ فعمؾا ما ىؾ مدتبعد، وىؾ التؾلي

بعذد ذلذػ فذي اْلرض لسدذرفؾن  )ثذؼ( ىشذا لمتراخذي فذي مثال ثالأ للستبعاد: قؾلو تعالى اولقد جاءتيؼ رُسُمشا بالبيشات ثذؼ إن كثيذرًا مذشيؼ 
الرتبة واالستبعاد، فميس السراد أنيؼ كفروا أو أسرفؾا بعد مجيء الرسل، بل السراد أن مجيء الرسل بالبيشات يقتزي إيسان جسيذع الشذاس، 

 .ت وفعميؼ تفاوت كبير وأيزا بيؽ مجيء الرسل بالبيشا لكؽ حرل الذيء السدتبعد، وىؾ أن كثيرًا مشيؼ مدرفؾن كافرون 
مثال رابع للستبعاد: قؾلو تعالى اانغر كيف نرر  اآليات ثؼ ىؼ َيْرِدفؾن  فإن ترريف اآليات بأسالي  مختمفة وتؾليحيا يقتزي 

 إيسانيؼ، لكؽ حرل الذيء السدتبعد، وىؾ صدوفيؼ.
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ِ ُّرؼَّ اَل ُيْتِلُعرؾَن َمرا َأْ َ ُقرؾا َمشِّرا َواَل َأذ ى َلُهرْؼ َأْجررُ شضر عشدي قؾلرر تعرالى : } قال ابؽ الس َُّ ُهْؼ الَّرِ يَؽ ُيْشِ ُقرؾَن َأْمرَؾاَلُهْؼ ِسري َ رِوضِل 
دوام ال عرل السعظرؾف بهرا وإرخراء الداللرة عمرى  عشردي أن )ّرؼ   ت ضرد   ِٕٕٙعْشَد َربِِّهْؼ َواَل َخرْؾٌف َعَمرْضِهْؼ َواَل ُهرْؼ َيْحَزُ رؾَن )

تراخى زمرؽ وقرؾل ال عرل  األلميالظؾل سي ا ترحابر ، سهي عمى ه ا لؼ تخرج عؽ االشعار بلعد الزمؽ. ول ؽ معشاها 
ررر ، ومعشاهررا السدررتعارة إليررر دوام وجررؾد ال عررل وتراخررى زمررؽ بقا ررر وعميررر حسررل قؾلررر تعررالى )ُّررؼَّ اْ ررَتقاُمؾا   دامررؾا  أيوحدّو

تقامة دوامررا متراخيررا مستررد األمررد ، وتمررػ اال ررتقامة هرري السعتورررة ، ال مررا هررؾ مشقظررع إلررى ضررد  مررؽ الحضررد إلررى عمررى اال رر
يرردومؾن عمررى تشا ررى اإلحدرران وعمررى ترررك  أيالهررؾى والذررهؾات. و رر لػ قؾلررر : )ُّررؼَّ ال ُيْتِلُعررؾَن مررا َأْ َ ُقررؾا َمشِّررا َوال َأذى   

َُّ أعمؼ. ر رر . ليدؾا بتار يراالعتداد بر واالمتشان ،    
 ٗٓٔوهشاك أ ؾال أخرى ذ رها  تاب مؽ أ رار حروف العظف ومؾجؾدة سي حؾاشي الويزاوي وال ذاف .

لجُذسفلجُسجذغ لأٝ. 

 أو حرف يكؾن سي أغمب ا تعساالتر: عاط ا ، ؼيعظف الس ردات والجسل. 
قؾلررر الستقرردمؾن، وقررد َتْخررُرج إلررى معشررى والسعشررى الرر ي وضررعك لررر )أو  هررؾ: أحررُد الذررضئضؽ أو األشررياء، وهررؾ الرر ي ي 
، وإلرررى معشرررى )الرررؾاو ، وأمرررا بؿيرررة السعرررا ي التررري يررر  رو ها لهرررا سسدرررت ادة مرررؽ غضرهرررا، قرررال عمرررى مرررا يقرررؾل الشحررراة  )برررل 

)أو  سي ألمها لتداوي شضئضؽ سراعدا ، سي الذػ، ّؼ اتدع سضها، سا تعضرِت لمتدراوي سري غضرر "الزمخذري سي ال ذاف: 
 ."سي ا ترؾاب أْن يجاَلداقؾلػ: جاِلِس الحدَؽ أو ابَؽ  ضريؽ، تريد أ هسا ِ يَّان  الذػ، وذلػ

، وقد يدت اد معاٍن مسا قومها ومسا بعدها، أي: مرؽ "مؾضؾعة ألحد الذضئضؽ أو األشياء")أو  قال ابؽ هذام سي الس شي، و 
 القرا ؽ، وه   السعا ي هي:

 وْج هشدا  أو أختها.التخضضر، بذرط أن يدلقر األمر، مثل: تز  .ٔ

 اإلباحة، بذرط أن يدلقر األمر، مثل: جالِس الحدَؽ أو ابَؽ  ضريؽ. .ٕ

وال رررق بررضؽ اإلباحررة والتخضضررر: أن التخضضررر ال يجررؾز معررر الجسررع، بخرربلف اإلباحررة، ؼيجررؾز معهررا الجسررع، أي: أْن  
 راد.تترك السخاَطَب ُحرا  يختار أحد الستعاط ضؽ سق ، أو يختارهسا معا  إذا أ

ْرل دلضل أ ر ال يجؾز الجسع بضؽ هشد وأختها بالزواج. أما سي مثال التخييرس ي   سإ رػ مثذال اِلباحذة، ، لديػ مؽ الذَّ
 ال تذػ سي جؾاز الجسع بضؽ مجالدة الحدؽ وابؽ  ضريؽ.

                                                 
 كل عطف للجمل  للًتاخي الرتيب .   عليك أف تتنبو أف ابن عاشور يغارل يف عد )مث ( للًتاخي الرتيب فهو يعترب ٗٓٔ



 

ٕٙ7 

 لى القا ل  } وهي ما يحتسل الردق وال  ب ل اتر )أي: مؽ غضر  غر إ٘ٓٔ اإلبهام، وال ت ؾن إال بعد جسمة خورية .ٖ

 .ٙٓٔ الذػ، وال ت ؾن إال بعد جسمة خورية .ٗ

 .ٚٓٔ الت رضل، وال ت ؾن إال بعد جسمة خورية .٘
 وإليػ آيات تؾضا ه ا:

 }لوثشا يؾما  أو بعَض يؾم{ سقؾلر )أو  ت ضد مع القرا ؽ: الذػ مؽ الست مؼ.  ٔ)

 سا قال أبؾ حيران ، أل هرؼ إمرا   ضد مع القرا ؽ: التخضضرسقؾلر )أو  تٛٓٔ}خ وا ِحْ َركؼ سا  روا ُّلاٍت أو ا  روا جسيعا {   ٕ)
 .متشع الجسع اأن يكؾ ؾا ّلات وإما يكؾ ؾا جسيعا س

، أل رر يستشرع الجسرع برضؽ الررد  }وإذا حضضتؼ بتحية سحضؾا بأحدَؽ مشها أو ُردوها{ سقؾلر )أو  ت ضد مرع القررا ؽ: التخضضرر  ٖ)
 .بسثمها والرد بأحدؽ مشها 

 أمالحر  الخامس: 
 وهي  ؾعان: مترمة، ومشقظعة )بسعشى: بل . 

أ هرا ليدرك عاط رة، إ سرا هري حررف ابترداء ي ضرد اإلضرراب، سربل تردخل  األلراسالسشقظعة التي بسعشى بل،  .ٔ
 لمجسل. عاط ة: هي قضلإال عمى الجسل، و 

 وأما )أم  السترمة سهي حرف عظف، وهي  ؾعان: .ٕ
                                                 

ٔٓ٘
ذلذػ: كسذا إذا قذال لذػ قاوذل: متذى تدذافر؟ ولذؼ ُتذِرْد ،  يكؾن إذا عرفت الخبر بعيشو، وقردَت أن ُتْبِيؼ اْلمَر عمى السخاطذ  اِلبيام  

 ة.إعلمو بحقيقة اْلمر، أي: إذا أردت أن تخفي الحقيقة عشو وتكتسيا، تقؾل: قد أسافُر يؾم الخسيس أو الجسع

ٔٓٙ
لٓردزلجٌُطحذرس،لكطورٍٞ لًطررُصلثلثر٤ٖل،لل٣ٌٕٞلئذجلأخرسَشلػٖلأددلجُش٤ث٤ٖ،لٝاللضؼسكرٚلذؼ٤٘رٚلجُشيلل ْْ ٝذُريلًٔرحلئذجلً٘رصلضٌطرُدلُٝرْلضَرْدِزلًر

لده٤وسالأٝلأزذؼ٤ٖ.

ٔٓ7
الٓجٔلا،لثْلضررًسلأهعرحٓٚ،لكجُطلص٤َلل طلصرَلذؼردلإٔلضجٔرَ،ل٣ٌٕٞلئذجلُْلضشي،لُْٝلضوصدلجإلذٜحّلػ٠ِلجُعحٓغل،لكحُطلص٤َ لإٔلضرًسلُلظح

ٌَلأٝلدرسفٌل ٌْلأٝلكؼر الحالرل: أن التخضضرر واإلباحرة يكؾ ران بعرد األمرر، وأن اإلبهرام والذرػ والت ررضل ، ٓلحُٚ لجٌُِٔرسُلجظر
 ، وبضشهسا سرق قد عرستر . ت ؾن بعد الجسمة الخورية

أي انفروا إذل عدوكم صباعات متفرقة سرية بعد سرية بتوجو وسرعة جيمعها شيء واحد  متعينة ؾبتمعة ثبات صبع ثبة وىي اعبماعة من الرجاؿ فوؽ العشرة  ٛٓٔ
 ودواـ دفعة بعد دفعة أو اخرجوا يف جيش متكامل ألف األعداء حولكم كثر فأخذ اغبذر يكوف بذلك ويتسبب  عنو أحد ىذين األمرين . 
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 ظمب بها وبأم التعضضؽ.)أم  الؾاقعة بعد الهسزة التي ي : الشؾ  اْلول
معظررؾف   عسٌرور) حررؾ قؾلررػ: أزيررٌد مدرراسٌر أم عسررٌرو؟ إذا  شررك تعمررُؼ أنَّ أحررَدهسا مدرراسٌر، ل شررػ ال تعمررؼ مررؽ هررؾ، سرر 
 . زيدٌ )عمى 
 قال تعالى }قل أأ تؼ أعمُؼ أِم ُت{، سر)ل ل الجبللة  معظؾف عمى )أ تؼ . 
 ر )جشُة الخمد  معظؾسة عمى )ذلػ .وقال تعالى }قل أذلػ خضٌر أم جشُة الخمِد{، س 
 وقال تعالى اآهلُل خيٌر أمَّا يذركؾن  فإن أصميا: آهلل خير أم ما يذركؾن، فقؾلو تعالى )ما( معظؾفة عمى )لفظ الجللة( ه. 

 وقال تعالى }أذلػ خضٌر  زال  أْم شجرُة الزقؾم{ سر )شجرُة الزقؾم  معظؾسة عمى )ذلػ . 

 ( الؾاقعة بعد ىسزة التدؾية.الشؾ  الثاني: ىي )أم
 مثالها: } ؾاٌء عمضهؼ أأ  رتهؼ أم لؼ تش رهؼ ال يؤمشؾن{. 
وتقدير ال بلم: إ  اُرك وعدُمر  ؾاءٌ ، سالسردر السؤول مؽ جسمة )أ  رتهؼ  سي محل رسع موتدأ، والسرردر السرؤول  

مقرردم، و رريأتي ت رررضل هرر ا الشررؾل سرري مررؽ )تشرر رهؼ  معظررؾف عمررى السررردر السررؤول مررؽ جسمررة )أ رر رتهؼ ، و) ررؾاء  خوررر 
 كتب أخرى إن شاء ت.

 الحر  الدادس: إما )الثانية(
 وقؾلشا )الثا ية  يعشي: أن )إما  حرف عظف بذرط أن تدو  بسثمها. 
 وهي مثل )أو  سي معا ضها السدت ادة مؽ القرا ؽ، التي هي: التخضضر واإلباحة واإلبهام والذػ والت رضل. 
 تزوج إما هشدا  وإما أخَتها. مثال التخضضر: 
، ال ة الزمر عظف هؾ م هب للعض العمساء، سعمى ه ا ت ؾن الؾاو التي قول )إما  الثا ية زا ردة   )إما  حرفَ  لُ عْ وجَ  

 عسل لها سي عظف أو غضر .
يء أمررا  ررؾن األولررى ليدررك عاط ررة سؾاضررا أل ررر ال يدررلقها شرر ليدذذت عاطفذذةأنَّ )إمررا  الثا يررة،  رراألولى،  واْلصذذح 

مظمقا ، وأما  ؾن الثا ية ليدك عاط ة، سؤل ها تقع دا سا  بعد الرؾاو، ومرؽ السعمرؾم أنَّ الرؾاو حررف عظرف، وحررف العظرف 
 ال يدخل عمى حرف عظف مؽ غضر سالل.
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إذن أن الس هوضؽ مت قان عمى أن األولى ليدك بعاط ة، والخبلف سي الثا ية، واأللرا أن الثا يرة ليدرك بعاط رة ستحرل 
 ك لػ.

 الحر  الدابع: بل
 و)بل  لها حالتان: 

حضشئر  يختمرف براختبلف مرا  ومعشاىذا سهري عاط رة، و عشري برالس رد: مرا لريس بجسمرة، أن تذدخل عمذى مفذرد :الحالة اْلولى
 قومها مؽ  بلم مثوك أو مذتسل عمى لي ة أمر، أو  بلم مش ي أو مذتسل عمى لي ة  هي.

 تاب.وه   الحالة هي التي  ش رمها سي ه ا ال 
، برررل ت رررؾن حررررف ابترررداء سقررر ، عمرررى األلرررا، خبلسرررا سررربل ت رررؾن عظرررف، أن تذذذدخل )بذذذل( عمذذذى جسمذذذة :الحالذذذة الثانيذذذة

 لمزمخذري وأبي حيان.
 ، سإما أن يكؾن:إن دخمك عمى جسمة  وأما معشاها 

 أ رر  مكرمرؾن  لرادهرؼ عمكرمؾن{ أي: برل  بل علاداإلضراب اإلبظالي، مثالر: }وقالؾا اتخ  الرحسؽ ولدا ،  لحا ر،   ٔ)
 .قضل ليس األمر  سا تزعسؾن مؽ أ ر  لحا ر اتخ  ولدا بل هؼ علاد مكرمؾن س ي )بل إبظال ل بلمهؼ 

رون اإلضراب اال تقالي، مثالر: }قد أسما مؽ تز ى، وذ ر ا ؼ ربرر سررمى،   ٕ) أ رتؼ ال   أ رر قضرل الحيراة الرد يا{ برل ترّؤ
روَن الم اِت العاجمَة ال ا يَة ستدرَعؾَن لتحررضِمها   ر ا ؼ ربكؼ وال تقتررون عمى عدم التز ي وذ ت عمؾن ذلػ بْل تّؤ

 وت رضل ه ا القدؼ  يأتيػ سي  تب أخرى إن شاء ت تعالى. إلى ما هؾ أشد ، سهؾ ترق 

 لذ)بل( حيؽ تكؾن عاطفة  ررح الحالة اْلولىعؾد إلى 
 كمؼ أكؽ سي َمْرَبٍع بل َتْضها  ٜٓٔ)وبل  م ؽ بعد مرحؾَبْضها قال ابؽ مالػ رحسر ت تعالى: 

 وا ُقل بها لمثان حكؼ األول ... سي الخور السثوك واألمر الجمي                                       
 )بل  إن  ان ما بعدها م ردا  ت ؾن عاط ة، وهي سي ه   الحالة: 

 رل .إما أن تدو  بكبلم مؾجب أو لي ة أمر )سعل أمر أو الم أمر مع السزا  ٔ)
 وإما أن تدو  بكبلم مش ي أو بكبلم مذتسل عمى لي ة  هي.  ٕ)

                                                 

 أي: الش ي والشهي. ٜٓٔ
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، مثرل:  راعِد برذيغة أمذر، مثرل: قراَم زيرٌد برل عسرٌرو، أو  رلقك بكذلم مؾجذ ، أي: إن  رلقك ففي الحالة اْلولذى 
 السدكضَؽ بل ال قضَر، ت ضد سي ه   الحالة أمريؽ معا :

 ذكر، أي كالسدكؾت عشو، غير محكؾم عميو بذيء.أوليسا: أن الكلم الذي سبقيا صار كأْن لؼ يُ  

ثانييسا: أنَّ الحكؼ الذي قبل )بل( نقل إلى ما بعدىا، مؽ غير تغيير ريء في ىذا الحكذؼ، فكأنذػ قمذت ابتذداء: قذاَم عسذٌرو، سذاعِد  
 الفقيَر.

 وىذا ىؾ تفدير البيت الثاني البؽ مالػ رحسو ه تعالى: 

 في الخبر السثبت واْلمر الجمي            وانقل بيا لمثاني حكؼ اْلول 

، أي: إن سبقت بكلم مشفي، مثل: مذا زرعذُت القسذَح بذل القظذَؽ، أو سذبقت بكذلم مذذتسل عمذى صذيغة نيذي، أما في الحالة الثانية 
عذدىا(، ولذيس معشاىذا مثل: ال تراحِ  اْلحسذَق بذل العاقذَل، كذان معشاىذا كسعشذى )لكذؽ(: )أي: تقريذر حكذؼ مذا قبميذا وإثبذات الشقذيض لسذا ب

 : لدابق  أي: أنيا تفيد أمريؽ معاً اِللراب كا

 الذي تفيده: إقرار الحكؼ الدابق وتركو عمى حالو مؽ غير تغيير ريو. اْلمر اْلول 

 الذي تفيده: إثبات لده لسا بعد )بل(. اْلمر الثاني

الشفذي، أي: أَنذا مذا زرعذُت القسذَح، ونثبذت لذده لسذا بعذد ، نترك ما قبذل )بذل( عمذى حالذو مذؽ ففي مثال: ما زرعُت القسَح بل القظؽَ  
 )بل(، أي: زرعُت القظؽ، فرار معشى الكلم: أنا ما زرعُت القسَح، وإنسا زرعُت القظَؽ.

، نترك الكلم الدابق عمذى مذا ىذؾ مذؽ الشيذي عذؽ مرذاحبة اْلحسذق، ونثبذت عكدذو لسذا وفي مثال: ال تراح ِ اْلحسَق بل العاقلَ  
 ي: نييشاك عؽ مراحبة اْلحسق وأمرناك بسراحبة العاقل، وىذا معشى البيت اْلول البؽ مالػ رحسو ه:بعد )بل(، أ

 ٓٔٔكمؼ أكؽ في َمْرَبٍع بل َتْييا وبل كمكؽ بعد مرحؾَبْييا 

                                                 

ٔٔٓ
، ىي لتدارك غمج أو نديان، ْلن ٝلأٓسلالتي تدبق بسؾج  أ وىي ُإلضسجخوتكؾن  )بل( التي يكؾن بعدىا مفرد،أ(لض٘ر٤ٚل ل 

  القاول إن قال: مررت بزيٍد، وىؾ غالج فاستدرك، أو وىؾ ناس فتذكر، قال: بل عسٍرو، لُيْزِرب عسا سبق ويثبت ما
ل الفقيذذر ( وكذذذلػ اْلمثمذذة التذذي مذذرت معذذػ : )قذذام زيذذد بذذل عسذذرو ، سذذاعد السدذذكيؽ بذذلعشذذدي عذذذرٌة بذذل خسدذذَة عذذذرَ ٝٗذررٞللحذذق. 
، أي: اِللذراب االنتقذالي، ريقذع فذي القذرآن باتفذاق،  عظف الجسلوأما اِللراب الذي في  ب(. وىذا الشؾ  ال يقع في القرآن 

 وأما اِللراب اِلبظالي، فؾاقع في القرآن، عمى اْلصح، وسيأتيػ بيان أقؾال العمساء في اِللراب اِلبظالي في القرآن في كت  أخرى.

 



 

ٕ7ٔ 

 

 الحر  الثامؽ: لكؽ

(، وقمشذا ىشذاك: إنذو تعقيذ  الكذلم واالسذتدراك تقذدم رذرح معشذاه فذي بذاب )إنَّ ،  ستدراك داوسذًا، سذؾاء عظفذت أم الومعشى )لكؽ( اال 
 :  راك يقتزي واالستد،  ىؼ ثبؾتو أو إثبات ما يتؾىؼ نفيوبرفع ما يتؾ 

 لكؽ عسرًا )وزيد وعسرو صديقان( ، نحؾ قؾلو: ال أح ُّ زيداً اِلثبات والشفيمخالفًا لسا قبميا في  أن يكؾن ما بعد أداتو ، 
 نحؾ: ال ترحْ  زيدًا لكْؽ عسرًا.كؾنو مشييًا عشو أو غير مشييسا قبميا في ويقتزي أيزًا أن يكؾن ما بعد أداتو: مخالفًا ل ، 

فأنت عشدما قمت: ال أح ُّ زيدًا، قد يتؾىؼ أنػ ال تح ُّ عسرًا أيزًا، فرفعت ىذا االحتسال بقؾلػ: لكذؽ عسذرًا، أي: أحبذو، فأنذت أثبذت  
لحِ  لزيد، وأما )لكؽ عسذرًا( فيذؾ إثبذات الحذ  لعسذرو، و قذد رفعذت بذو ذلذػ لسا بعدىا نقيض حكؼ ما قبميا، ْلن )ال أح  زيدًا( ريو نفُي ا
وكذلػ يقال بالشدبة لمشيي وعدمذو فذي السثذال الثذاني )ال ترذحْ  زيذدًا لكذْؽ ،  الؾىؼ الذي نذأ مؽ الجسمة اْلولى )وىؾ عدم الح  لعسرو(

 ٔٔٔعسرًا(.

 رروط )لكؽ( العاطفة

 ثة:ويذترط في )لكؽ( لتكؾن عاطفة أمؾر ثل  

 نحؾ: ما قظفُت الزىَر لكؽ الثسَر، ال تراحِ  اْلرراَر لكؽ اْلخياَر.،  يكؾن ما بعدىا مفردًا، ال جسمةً  أن (ٔ)

فإن لؼ يأت بعدىا مفرد فيي حر  اسذتدراك وابتذداء، ال عاطفذة، نحذؾ: مذا قظفذُت الزىذَر لكذؽ قظفذُت الثسذَر، فجذاء بعذد )لكذؽ( ىشذا  
 ن )لكؽ( عاطفة، ْلن ررط العظف أن يكؾن ما بعدىا مفردًا ال جسمة.جسمة وىي )قظفت الثسر(، فل تكؾ

فذإن سذبقت بذؾاو، فيذي حذر  اسذتدراك وابتذداِء كذلم، ويجذ  أن يذأتي بعذدىا فذي ىذذه الحالذة ،  اْلمثمذة الدذابقةك ( أن ال تدبق بذالؾاوٕ)
حر  اسذتدراك وابتذداء كذلم، و)رسذؾَل( خبذر كذان  جسمة، قال تعالى اما كان محسٌد أبا أحٍد مؽ رجالكؼ ولكؽ رسؾَل ه  فمكؽ ىشا

 .ٕٔٔ السحذوفة، وليدت معظؾفة عمى ريء سابق

                                                 
 تنبيو: ٔٔٔ

 :لكنها بهك ىاىنا على أمر مهم، وىو: أف  )لكن( تكوف دائماً لالستدراؾأن
 تمعت فيها الشروط الثالثة الآتيةقد تكوف عاطفة وذلك إذا اج . 

  وال تدخل إال على إال حرؼ استدراؾ وابتداء كالـ فال تكوف عاطفة  ذوقد ال تكوف عاطفة وذلك إف فقد شرط من الشروط الثالثة فال تكوف حينئ 
 فاالستدراؾ ال يفارقها، خبالؼ العطف. ، صبلة

ٕٔٔ
بخالف الجملتٌن فٌجوز تخالفهما فً ذلن لأي: ولكن كان رسول هللا ولٌس المنصوب معطوفًا بالواو؛ ألن متعاطفً الواو المفردٌن ال ٌختلفان باإلٌجاب والسلبل

د ٌمال محل عدم اختالف متعاطفً الواو إٌجابًا وسلبًا إذا لم ٌصحبها ما ٌمتضً االختالف لال الصبان : "ول هكذا لال جمهور العلماء  نحو: لام زٌد ولم ٌمم عمرو،
فذهب ٌونس إلى أن )لكن( حرف استدران ولٌست بعاطفة والواو لبلها عاطفة لما بعدها على ما "ل٣وٍٞلجُلو٤سلػ٢ِلٛح٢ٗلٝٛرجلٛٞلجُذنلٝجخطحزٙل٣ٞٗطل (لكنـ)ك

 .فعلى هذا تكون )رسول ( معطوفة على )أبا احد (  بن مالن  فً التسهٌل.وافمه ا  لبلها عطف مفرد على مفرد
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 أن تكؾن مدبؾقة بشفي أو نيي. (ٖ)

 نحؾ: ال تأكِل الحراَم لكؽ الحلَل، ال آكُل الحراَم لكؽ الحلَل. 

الفاكيذُة رذتاًء لكذؽ يكثذُر العشذُ  صذيفًا، فذذ  فإن لؼ تدبق بشفي أو نيي، فيي حر  اسذتدراك وابتذداء كذلم، ال عاطفذة، نحذؾ: تكثذرُ  
 )لكؽ( ىشا لؼ تدبق بشفي وال نيي، فتكؾن حر  استدراك وابتداء ال عاطفة.

 )لكؽ( العاطفة لؼ تقع في القرآن الكريؼ، أما التي ىي حر  استدراك وابتداء فقد وقعت في القرآن الكريؼ. :  تشبيو

 الحر  التاسع: ال

 نفس الحكؼ الذي ثبت لسا قبميا، فيي عكس )لكؽ(. و)ال( تشفي عسا بعدىا 

 نحؾ: جاَء بكٌر ال خالٌد. 

 فكمسة )ال( حر  عظف ونفي، و)خالٌد( معظؾ  عمى ما قبل )ال(، وىؾ )بكٌر(. 

 وىؾ خالد.-ىؾ السجيء، وقد نفي عؽ السعظؾ   -وىؾ بكر-والحكؼ الثابت لمسعظؾ  عميو  

 ونحؾ: يفؾُز الذجاُ  ال الجباُن. 

 كمسة )ال( حر  عظف ونفي، و)الجباُن( معظؾ  عمى ما قبل )ال(، وىؾ )الذجاُ (.ف 

 وال تكؾن )ال( حر  عظف إال باجتسا  خسدة رروط، سشأخذ مشيا ثلثة: 

 كاْلمثمة الدابقة.،  أن يكؾن السعظؾ  مفردًا ال جسمةً  (ٔ)

حؾ: تراُن السسالُػ بالجيؾِش ال ترذاُن بالُخَظذ ، فقؾلشذا فإن كان السعظؾ  جسمة، فتكؾن )ال( حر  نفي فقج وال تكؾن عاطفة، ن 
 )ال( حر  نفي وليدت بعاطفة، والجسمة بعدىا، وىي )تراُن( مدتقمة ال معظؾفة.

  األمثمة الدابقة.،  ال مشؽيا  ٖٔٔن ال بلم قومها مؾجلا  أن يكؾ   ٕ)
 مثمة الدابقة.كاأل ،ن حرف العظف ال يدخل عمى حرف عظفأن ال تقترن )ال  بعاطف، أل  ٖ) 

شئ  لمش ي وحرد ، أي: سإن اقتر ك بالعاطف  ان العظُف بحرف العظف السقَتِرن بها ال بحرف )ال ، وت ؾن )ال  حض 
و حرررؾ: مرررا جررراء ي  ،   حؾ: أ ابيُع الذهِر ّبلٌّة ال بل أربعٌة، سقؾلشا )ال  لمش ي سق ، و)بل  هي العاط ة،  ليدك بعاط ة

   حرف عظف، و)ال   اؼية سق  ال لمعظف.زيٌد وال خالٌد، سقؾلشا )و

                                                 
 . واألمر من اؼبوجب ٖٔٔ
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 بيؽ كل مؽ )بل( و)لكؽ( و)ال( تذابو واالختل جدول ريو تمخيص أوجو ال
 ال العاطفة لكؽ بل العاطفة 

ا  ٔ أن يكررؾن مررا بعرردها م رررد 
ٔٔٗ 

 أن يكؾن ما بعدها م ردا . أن يكؾن ما بعدها م ردا .

أن يدرررررلقها  ررررربلم  يجذذذذذؾز ٕ
مؾجرررررررب أو لررررررري ة أمرررررررر 

 عشاها اإلضراب.ويكؾن م

 رربلم مؾجررب أو  ال يدذذبقيا
 لي ة أمر.

أن يدررلقها  رربلم مؾجررب يجذذ  
 أو لي ة أمر.

يدرررررلقها  ررررربلم  أن يجذذذذذؾز 
مش ررررررري أو مذرررررررتسل عمرررررررى 
 هررررررررري، ويكرررررررررؾن معشاهرررررررررا 
كسعشرررررررررى )ل رررررررررؽ  خبلسرررررررررا  

 لمرضي.

أن يدلقها  ربلم مش ري  يج 
أو مذرررررررررتسل عمرررررررررى  هررررررررري، 
ومعشررررررررى ل ررررررررؽ اال ررررررررتدراك 

 دا سا .

 بلم مش ي  أن يدلقها ال يجؾز
 أو مذتسل عمى  هي.

بحررررررررررف  ال تدرررررررررو هررررررررري  ٖ
عظرررررف سررررري هررررر   الحالرررررة 
 س لػ لؼ يذترطر العمساء 

، سإن  لقك أال تدو  بالؾاو
بالؾاو  ا ك حررف ا رتدراك 
وابتررررررداء ووجررررررب أن يكررررررؾن 

 بعدها جسمة.

 ررؾاء أكرران أال تقترررن بعرراطف 
الررررررؾاو أم غضرهررررررا، سررررررإن  ررررررو  
بعاطف  ا رك )ال  حررف   ري 

 ررررررررررررؾاء  رررررررررررران ال عظررررررررررررف، و 
 العاطف قومها أم بعدها.

 الحر  العارر: حتى
ا تخدام )حتى  لمعظف قمضل سي  بلم العرب، ولؼ تقع سري القررآن ال رريؼ عاط رة، برل أ  رر ال ؾسضرؾن العظرف بهرا،  

 واألكثر سي )حتى  أن ت ؾن جارة أو حرف ابتداء وهي حضشئ  ال ت ؾن لمعظف.
أن السعظرؾف بمرغ ال ايرة سري الزيرادة أو الرشقص بالشدرلة لمسعظرؾف عميرر،  ومعشى )حترى  العاط رة هرؾ الداللرة عمرى 
 ، ْجَزى بالحدشة حتى مثقاِل ال رةالسؤمُؽ يُ ،  اُس حتى األ وياءُ يسؾُت الش،  األعداَد ال ثضرَة حتى األلؾفَ  وهوكُ   حؾ:

 ولل الحجاُج حتى السذاُة.
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 لريحا  ال مؤوال ، وبعزا  مسا قومر.ويذترط سي السعظؾف أيزا : أن يكؾن م ردا  ال جسمة ،  
 وت رضل ذلػ: أنَّ )حتى  ال ت ؾن عاط ة إال بذروط ّبلّة: 

 أن يكؾن السعظؾف بها: ا سا ، م ردا ، لريحا ، ال سعبل ، وال حرسا ، وال جسمة ، وال مردرا  مؤوال .  ٔ)
ررر ا{ ليدرك )حترى  هشرا حررف عظرف، س ي قؾلرر تعرالى }سرروروا عمرى مرا  ر بؾا حترى أتراهؼ  ،  كاألمثمة الدابقة 

 ، ألن بعدها جسمة.٘ٔٔ بل هي حرف ابتداء

 أن يكؾن السعظؾف بعزا  حؿيؿيا  مؽ السعظؾف عمير، أو شوضها  باللعض، أو بعزا  بالتأويل.  ٕ)
)بعض حؿيقي هؾ جزء مؽ  ل ،  حؾ: اإلللُع مؽ الجدِؼ، تقؾل: أسراد  اْلول:، سهؾ  ؾعان، أما البعض الحقيقي 

: )بعض حؿيقي هؾ سرد مؽ مجسرؾل ،  حرؾ: القا رُد مرؽ الجريشِ ، تقرؾل:  رهَر الجريُش الثانيواُء الجدَؼ حتى اإلللَع، الد
 حتى القا ُد.

، سهؾ الَعَرُض السبلزُم لم ل مؽ غضرر أن يردخل سري ت رؾيؽ ذاترر األلرمية  الَجَسراِل واالبتدرامِة وأما الذبيو بالبعض 
 بالشدلة لمخظضب. االبتدامةل: أعجوشي الخظضُب حتى ابتدامُتر، سالذوير باللعض والمؾِن والُخُمِ  والرؾِت، تقؾ 

، سشعشري بقؾلشرا )ترأويبل   تقرديَر أ رر  راللعض، والسرراد برر مرا يرراحب ال رل ويراسقرر سري أوقرات وأما الذبعض تذأويل   ِ
ؾل: ولررَل القظرراُر سشرررزل السدرراسرون كثضرررة دون أن يكررؾن جررزءا  و ال مبلزمررا  لررر مبلزمررة دا سررة،  الحقا ررِب لمسدرراسريؽ، تقرر

 حتى الحقا ُب.

زا قؾلػ:  راسرت أيامرا  أن ت ؾن ال اية محقِّقة ل ا دة جديدة، سبل يرا قؾلػ: قرأُت ال تَب حتى  تابا ، وال يرا أي  ٖ)
 . ٙٔٔ ه ا شرح )حتى  العاط ة،  حتى يؾما  

                                                 
تفيد الغاية كما يف الآية  االبتداء أف ما بعدىا ال عالقة لو دبا قبلها من حيث االعراب وال نعٍت بو أهنا من حيث اؼبعٌت ال عالقة ؽبا دبا قبلها بل ىينعٍت حبرؼ  ٘ٔٔ

 ؼبراد بكوهنا حرؼ ابتداء أهنا غَت عاطفة للجملةفهي تفيد أهنم صربوا واستمروا على صربىم وداموا عليو إذل أف أاتىم نصران يف هناية األمر ، فا

 وِلتتَؼ الفاودة ال بدَّ أن نأخذ الشؾعيؽ اآلخريؽ لذ)حتى(: ٙٔٔ

، و)حتى( إن كانت ابتداوية فميس ليا معشى إال الغاية بخل  الجارة فتحتسل ثلثذة معذان ، وغاية حر  ابتداءتأتي )حتى(  ]الشؾ  الثاني[
فعميذة أو جسمذة اسذسية، : أن يكذؾن بعذدىا ولذابظيا،  ، وورد فذي القذرآن كثيذراً لغذة  روُدهو وىي غير عاطفة، وىذذا الشذؾ  كثيذر 

مثذال الفعميذة ،  ذ ولؼ تقع في القذرآن ذ: جذاء القذؾُم حتذى زيذٌد جذاءَ مثال االسسية  ،  فعمية فعميا مزار  مرفؾ أو فعميا ماض، 
أي اسذتسر تكذذيبيؼ إلذى آخذر لحغذة  بأسذشا ذاقذؾا : اكذلػ كذذََّب الذذيؽ مذؽ قذبميؼ حتذى -وقد وردت في القرآن كثيراً -السالؾية 

الفعميذة التذي فعميذا مزذار  مرفذؾ :  مثذال، وىؾ ذوق البأس فعشدىا آمشؾا وقت ال يشفعيؼ اِليسان وىذا معشى قؾلشذا حذر  غايذة 
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 حكؼ السعظؾ  في اْلحر  العذرة
مرسؾعرا   السعظرؾف عميرر كران  لعذرة أ ر يتلع سي إعرابرر السعظرؾف عميرر، سرإن قؾل: حكؼ السعظؾف سي األحرف ا 

مجزومررا  ُجررزم،  سررا مثررل ابررؽ آجررروم رحسررر ت السعظررؾف عميررر مشرررؾبا  ُ ِرررب، أو  رران السعظررؾف عميررر  ُرِسررَع، أو  رران
 تعالى.
 ؾف عمى )تؤمشؾا ، مجزوم مثمر.: قؾلر تعالى }إن تؤمشؾا وتتقؾا يؤت ؼ أجؾر ؼ{، سقؾلر )تتقؾا  معظومثال الجزم 
: لؽ يقؾَم زيٌد ويقعَد، سقؾلشرا )يقعرَد  معظرؾف عمرى )يقرؾَم ، مشررؾب حالة الشر ومثال عظف سعل عمى سعل سي  

 مثمر، ّؼ  قؾل وال اعل ضسضر مدتتر.
عمررى  : زيررد يقررؾُم ويقعررُد، ؼيجررؾز سرري قؾلشررا )يقعررُد  أن يعرررب معظؾسررا  حالذذة الرفذذعومثررال عظررف سعررل عمررى سعررل سرري  

 يقؾُم، مرسؾل، ّؼ  قؾل وال اعل ضسضر مدتتر.
 ولعظف ال عل عمى ال عل شروط، تعرسها سي السظؾالت. 

                                                                                                                                                                             

، حتى حر  جذراوزلزلؾا حتى يقؾُل الرسؾل والذيؽ آمشؾا معو متى نرر ه  عمى قراءة نافع برفع )يقؾُل(.]الشؾ  الثالأ[ تأتي 
، ٗؾٞ: هُٞوٚ رؼوب٠ُ نُوٖ ر٘وبُٞا اُجوش ئٕلجحءلذؼدٛحلكؼَلٓضحزعلٓ٘صٞخ  لجُذحُسلجأل٠ُٝ.ٔوتكؾن جارة في حذالتيؽ:

لٝٓحلذؼدٛحلكر٢لٓذرَل{، كوُٞٚ رؼب٠ُ ٘لوٞارؽز٠  ْٕ ا،لٝجُٔصدزلجُٔإٍٝلٖٓلأ لجُٔضٔسزلٝجٞذح ْٕ )ض٘لوٞج(لكؼَلٓضحزعلٓ٘صٞخلذأ

،لٗذرٞ ل}ظرلّلٛر٢لدطر٠لٓطِرِغلجُلجرس{،ل}كررزْٛلكر٢لؿٔرسضْٜلئٕلجحءلذؼدٛحلجظرْلٓلرسد ل.جُذحُسلجُلح٤ٗسلٕجُجحزز.ل(دط٠ي)جسلذ

(لجظٔحٕلٓجسٝزجٕ.دط٠لد٤ٖلٍ{لكوُٞٚلضؼح٠ُ )دط٠(لك٢لج٣٥ط٤ٖلدس ٍٖ لُفلجس،لٝهُٞٚل)جُلجِس(لٝ)د٤

 .الغايةوإذا كانت )حتى( جارة للسؼ السفرد ال يكؾن معشاىا إال  

 أنيا: معاني )حتى( حاصل 

 .أي الغاية في الخدة أو الذر   في الزيادة أو الشقص بالشدبة لمسعظؾ  عميو الغايةفيي تفيد عاطفة،  إن كانت )حتى( -

 .ولكؽ معشى الغاية ىشا أن ما قبميا يدتسر إلى حرؾل ما بعدىا  ، فيي تفيد الغاية فقجً اويةابتد وإن كانت -

 الغايذة والتعميذل واالسذتثشاء)أي: إن كذان بعذدىا فعذل مزذار  مشرذؾب( تذأتي عمذى ثلثذة معذان،  جذارة لمسرذدر السذؤولوإن كانت  -
 .اء، وىؾ صحيح .بسعشى )إال( االستثشاوية، وىذا الشؾ  اْلخير ذكره بعض العمس

 .الغاية ، ال يكؾن معشاىا إالجارة للسؼ السفردوإن كانت  -

 قال ابؽ آجروم رحسو ه تعالى: )وحتى في بعض السؾالع(. (حتىذ)وبدب  وجؾد ثلثة أنؾا  ل 
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 تشبيو
وقرع سرري  ثضررر مررؽ  در  اآلجروميررة تسثضررل لعظررف ال عررل عمرى ال عررل )لررؼ يقررْؼ زيررد ولرؼ يقعررْد  وهرر ا السثررال ال يرررما  

الجسمرة، والررؾاب مرا وقرع سري الشدر  األخررى )لرؼ يقرْؼ زيرد  تسثيبل  لعظف ال عل عمى ال عل، أل ر مؽ عظف الجسمرة عمرى
 ويقعْد ،  ت أعمؼ.

 
 

 السبحأ الرابع
 التؾكيد

لقال ابؽ آجروم رحسو ه تعالى: 

ذذِد ِفذذي َرْفِعذذِو َوَنرذذْبِو َوَخْفِزذذِو َوَتْعِريِفذذِو ،َوَيُكذذؾُن بَأْلَفذذاٍم َمْعُمؾَمذذل)ذررحخلجُط٤ًٞررد() ٍة ، َوِىذذَي : الذذشَّْفُس ، التَّْؾِكيذذُد تذذابٌع ِلْمُسَؤكَّ
ٌد َنْفُدُو ، َوَرَأْيذُت اْلَقذْؾَم ُكمَُّيذْؼ ، َواْلَعْيُؽ ، َوُكلُّ ، َوَأْجَسُع ، َوَتَؾابُع َأْجَسَع ، َوِىَي : َأْكَتُع ، َوَأْبَتُع ، َوَأْبَرُع ، َتُقؾُل : َقاَم َزيْ 

لَوَمَرْرُت باْلَقْؾِم َأْجَسعيَؽ (( .

 الذرح
 ؾابع: الشعك، والعظف، ولشأخ  بعؾن ت تعالى التؾ ضد )التأكضد .أخ  ا مؽ الت 
 والتأكضد سي الم ة لر أ الضب مختم ة: 
،  برر)إنَّ ،  حرؾ: إنَّ زيردا  قرا ؼٌ وقرد يكرؾن ،  وقرد يكرؾن برر)قد ،  حرؾ: قرد سعرلَ ،  ؾن بالقدرؼ،  حرؾ:  ِت ألسعمرؽَّ سقد يكر 
وهررر ا   إلرررى غضرررر ذلرررػ مرررؽ األ رررالضب ال ثضررررة،  ؤمشرررٌة خضرررٌر مرررؽ مذرررر ة{}وألَمرررٌة م وقرررد يكرررؾن بررربلم االبترررداء،  حرررؾ: 

 األ الضب ال تدخل تحك باب التؾ ضد االلظبلحي ال ي يت مؼ عمير الشحاة هشا 
اْلول: التؾكيذذد ، وهررؾ  ؾعرران، االصذذظلحي الشحذذؾي أمررا الشررؾل الرر ي يررت مؼ عميررر الشحرراة مررؽ التؾ ضررد، سهررؾ التؾ ضررد  
 :   ، وه ا شرحرد السعشؾي الثاني: التؾكي، المفغي
لؾ قال لػ قا ل: ح غُك  تاَب السشهاِج سي ال قرر الذراسعي، سقرد يخظرر بلالرػ أ رر ح رل أكثرر ال تراب أو أهرؼ أبرؾاب  

 ال تاب، وأ ر لؼ يقرد أ ر ح غر  مر، بل َتْحسل  بلمر عمى أحد احتسالضؽ:
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أي أ رر عشرى أ رر ح رل أكثرر السشهراج أو  ملال رة  )اف،  هؾا  مشرر أو خظرأ أو إما أن تحسل  بلمر عمى ح ف السز  ٔ)
 بعزر أو أهؼ أبؾابر  . 

 وإما أن تحسل  بلمر عمى السجاز، بأْن أطمَ  ال لَّ وأراد الجزَء.  ٕ)
 و ل مؽ الح ف والسجاز أبمغ سي تأدية السعشى. 
بل محر وف لمدرهؾ أو الخظرأ أو سقال: ح غُك  تاَب السشهاج  مَّر، زالك ه   االحتساالت، س  مسة )كمر  ل ؽ إذا زاد 

 السلال ة، وال مجاز، بل هؾ معشى واحد، وهؾ أ ر ح ل ال تاب  امبل .
 ر. اتلاألمضر أو ر ؾل و  لػ إذا قمك: جاَء األمضُر، سقد يتؾهؼ إ دان أ ر قد جاء  
 سإذا قمك: جاء األمضُر   ُدر، ذهب ه ا الؾهؼ. 
، مثرل: مبارذرة تتجذو إلذى ذاتذو وحقيقتذوال يرراد مرؽ احتسراالت معشؾيرة سالتؾ ضرد ر إذن ر ترابع يزيرل عرؽ متوؾعرر مرا  

السشا رروضؽ لسدلؾلررر، مثررل: ح غررُك  ترراَب  تتجذذو إلذذى إفادتذذو العسذذؾم والذذذسؾلجرراَء األمضررُر   ُدررر، أو احتسرراالت معشؾيررة 
 السشهاج  مَّرر.

وعسٌرو  بلهسا، ويذسل إزالرة االحتسرال  ، مثالها: جاء زيدٌ عؽ التثشيةوإسادتر العسؾم والذسؾل يذسل إزالة االحتسال  
 ، ومثالر ما تقدم مؽ قؾلر: ح غُك  تاَب السشهاج  مَّر، أو قرأُت  تاَب ال قِر  مَّر.عؽ الجسع

 ويؾجد تعريم ممخص لمتؾ ضد يعرسر بأ ر: تابع يقرد بر  ؾن الستوؾل عمى عاهر . 
  ضد معشؾي :أ ؾال التؾ ضد : التؾ ضد  سا تقدم قدسان : تؾ ضد ل غي وتؾ 

 الشؾ  اْلول: التؾكيد المفغي
 التؾ ضد الم غي  ؾعان: 

 ،  ؾاء  ان الم ل ا سا  أم سعبل  أم حرسا .وإعادتو بعيشو:  ؾل يكؾن بت رير الم ل الشؾ  اْلول
  حؾ: جاء زيٌد زيٌد، و حؾ: جاَء جاَء زيٌد، و حؾ:  عْؼ  عْؼ جاَء زيٌد. 

 ،  ؾاء  ان الم ل ا سا  أم سعبل  أم حرسا .وإعادتو بسرادفو ل :  ؾل يكؾن بت رير المالشؾ  الثاني
  حؾ: جاَء حزَر زيٌد. 

 الشؾ  الثاني: التؾكيد السعشؾي 
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 وهؾ أيزا  ؾعان: 
د، ولر عدة أل اظ:الشؾ  اْلول  :  ؾل يحتاج إلى ضسضر يعؾد إلى السؤ َّ

د، و   ٕ) ٔ)  يجب أن يظابقر.  س وعضؽ، ويجب أْن يزاسا إلى ضسضر عا د عمى السؤ َّ
  حؾ: 

اَء الررررجبلن أ  ُدرررهسا، جررراَء الررررجبلن )جررر. جررراءْت هشرررٌد   ُدرررها، جررراءْت هشرررٌد عضُشهرررا) . جررراء زيرررٌد   ُدرررر، جررراء زيرررٌد عضُشرررر) 
ِء مررررُت بالشدررا). رأيررُك الرجرراَل أ  َدررهؼ، رأيررُك الرجرراَل أعضررَشهؼ  .)رأيُك الهشَديِؽ أ  َدهسا، رأيُك الهشَديِؽ أعضَشهسا). أعضُشهسا

، مررُت بالشداِء أعضِشهؽَّ   . أ  ِدهؽَّ

 : واعمؼ أ ػ إذا أكدت السثشى بر)الش س  سق  أو بر)العضؽ  سق  أوبر)الش س والعضؽ  مضهسا 

 ساألسرا: الجسع، بأن تقؾل: جاَء الزيدان أ  ُدهسا أو أعضُشهسا بري ة الجسع.  - أ

 أو عضشهسا.وأقل مشر سراحة: اإلسراد، بأن تقؾل: جاَء الزيداِن   ُدهسا  - ب

 وأقل مشر سراحة: التثشية، بأن تقؾل: جاء الزيداِن   داهسا أو عضشاهسا. - ت

 أ  ُدهؼ أو أعضُشهؼ الُ قؾال  واحدا  ستقؾل:)جاء الرج وإذا أكدت الجسع بالش س والعضؽ جسعتهسا  

ستقرؾل:  واعمؼ   لػ أ رػ إذا جسعرك برضؽ )الرش س  و)العرضؽ  سري التؾ ضرد وجرب تقرديؼ )الرش س  عمرى )العرضؽ ، 
 جاَء زيٌد   ُدر عضُشر، وال يرا أن تقؾل: جاَء زيٌد عضُشر   ُدر.

 بلهسا و متاهسا، ويؤ د بهسا إلزالة احتسال قرد أحد السثشضضؽ سق .ك ٚٔٔ ٗ) ٖ)

  حؾ: جاَء الزيدان  بلهسا، جاءِت الهشداِن  متاهسا، رأيُك زيدا  وعسرا  ِ َمضهسرا، مرررت بهشرٍد وساطسرَة  متضهسرا، مرررتُ  
 بزيٍد وعسٍرو  مضهسا.

كل وجسيع، ويؤ د بهسا إلسادة العسؾم والذرسؾل، أي: تؤ رد مرا قومهرا حترى ال ُيَغرؽُّ خرروج بعرض األسرراد،     ٙ) ٘)
 .ٛٔٔسهي توضؽ أن جسيع األسراد ببل ا تثشاء ا ظو  عمضهؼ الحكؼ

                                                 
 .اليت ربتاج إذل ضمَت يعود إذل اؼبؤكد  اؼبؤكدة  األلفاظ ىذه تتمة  117

  إذا كاف اؼبؤك د:إال كل وصبيعال جيوز استخداـ   ٛٔٔ
 كلُّهم، و)الطالب( يف قولنا: جاَء الطالُب كلُّهم.اعبنوُد  ، مثل: )اعبنود( يف قولنا: جاَء إما( صبعاً لو أفراد) -
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،   حررؾ: جرراَء الجرريُش  مُّرررر، جرراءِت القوضمررُة  مُّهررا، جرراَء الرجرراُل جسرريُعهؼ، جرراءَ   الرجرراُل  مُّهررؼ، أكرمررُك الظاللرراِت  مَّهررؽَّ
. ، مررُت بالظاللاِت  مِّهؽَّ أو جسيِعهؽَّ  أكرمُك الظاللاِت جسيَعهؽَّ

د.الشؾ  الثاني  :  ؾل ال يحتاج إلى ضسضر يعؾد إلى السؤ َّ
 ولر عدة أل اظ: أجسع، وجسعاء، وأجسعؾن، وُجَسْع. 
 ُجررَسُع، رأيرُك الجشرؾَد أجسعرضؽ جسعاُء، جاَء الجشؾُد أجسعؾن، جاءِت الشدراءُ  تقؾل: جاَء الجيُش أجسُع، جاءِت القوضمةُ  

 توضؽ لػ مؽ األمثمة : أن )أجسعؾن جسع أجسع [] وُجَسع جسع جسعاء )وجسعاء مؤ ث أجسع ، توضؽ لػ مؽ األمثمة : 
ل غرة )كرل ،  حرؾ قؾلرر تعرالى  ال يؤ رد بهرا، سري ال الرب، إال بعرد  عَ رسَ ُجر)و  جسعاءَ )و)أجسعؾن  و أجسعَ )واعمؼ أن  

 { وقؾلرررر }سأغرقشررراهؼأجسعرررضؽ{، ويجرررؾز أن يش رررردَن،  حرررؾ قؾلرررر تعرررالى }سمرررؾ شررراء لهرررداكؼ جسعرررؾن أ مُّهرررؼ }سدرررجَد السبل  رررُة 
هكررر ا قررال الشحررراة وسررري {أجسعررضؽ {، وقؾلررر حكايرررة عرررؽ إبمرريس }ألغرررؾيشهؼأجسعرررضؽ{، وقؾلرررر }أ رررَّا دمر ررراهؼ وقررؾمهؼ أجسعررضؽ

بردون )كرل ، سري  رتة وعذرريؽ مؾضرعا، و رلقها   أجسعرؾن وأجسعرضؽ ال رريؼ ) قرد جراء سري القررآنأ رر كبلمهؼ  غر بدلضل 
 .مرتضؽ  قؾلر تعالى }سدجد السبل  ُة  مُّهؼ أجسعؾن{ سي، و سق  سي مؾضعضؽ  كل)

تضررك بهررا وإذا أردت الزيررادة سرري التؾ ضررد تررأتي بأل رراظ، تدررسى )تؾابررع أجسررع ، ترتوهررا وجؾبررا  عمررى مررا  ررأذ ر  لررػ إن أ 
 جسيعها، ولػ أن تأتي بلعزها.

جرراَء الجشررؾُد أجسعررؾن ). جرراءِت القوضمررُة جسعرراُء  ْتعرراُء بْرررعاُء بْتعرراءُ ) . أبتررعُ  أبرررعُ  أكتررعُ جرراَء الجرريُش أجسررُع )تقررؾل: 
 . ُبَتعُ  جاءِت الشداُء ُجرَسُع ُ َتُع ُبَرعُ  ). رأيُك الجشؾَد أجسعضؽ أْكتعضؽ أْبرعضؽ أْبتعضؽ). أكتعؾن أبرعؾن أبتعؾن 

وه ا الترتضب هؾ األلا وهرؾ مرا حققرر العبلمرة الررلان سري حاشرضتر عمرى األشرسؾ ي، خبلسرا  لسرا ذ رر  ابرؽ آجرروم  
 رحسر ت سي الستؽ، ولؼ يشلر بعض شراحر عمى الرؾاب.

 وه   األل اظ  مها معشاها مثل معشى أجسع وجسعاء وأجسعؾن وجسع. 

                                                                                                                                                                             

 : وإما( مفردًا يتجزأ) -
 كػ)اعبيش( يف قولنا: جاَء اعبيُش كلُّو، بنفسو،  إما   

 جزأ  لكن  الشراء ديكن أف يتجزأ، فيكوف الشراء لبعضو منك، ولباقيو من شخص آخر.كاشًتيُت اغبصاَف كل و، فاغبصاُف ال يتبعاملو،  أو 
 وال جيوز أف نقوؿ: جاَء زيٌد كلُّػو، ألنو ال يتجزأ ال بنفسو، وال بعاملو. 
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د بها ا تقبلال ، سي ال الب، بل غاللا  مرا ترأتي بعرد وه   األل اظ أيزا ، أعشي: أكتع وأ  برع وأبتع ومذتقاتها، ال يؤ َّ
 أجسع وجسعاء وأجسعؾن وجسع، ويجؾز قميبل ،  سا قال الرلان، أن تأتي مدتقمة بأن تقؾل مثبل : جاَء الجيُش أكتُع.

 حكؼ التؾكيد
 عمى معشى أ ر:سي إعرابر،  متوؾعرحكؼ التؾ ضد  لؿية التؾابع وهؾ أ ر يؾاس   

 إن  ان الستوؾل مرسؾعا   ان التابع مرسؾعا ،  حؾ: جاَء زيٌد   ُدر. -
 وإن  ان الستوؾل مشرؾبا   ان التابع مشرؾبا ،  حؾ: رأيُك زيدا    َدر. -
 وإن  ان الستوؾل مجرورا   ان التابع مجرورا ،  حؾ: مررُت بزيٍد   ِدر. -

د سي تعر و  لػ    وأل اظ التؾ ضد  مها معارف وهي:ر ،ي التؾ ضد يتلع السؤ َّ
رد، وهري: باِللافة لمزسيرإما معرسة  -    رس، وذلػ سي الشؾل ال ي يحتاج إلى اإلضاسة إلى ضسضر يعؾد إلرى السؤ َّ

 ِ متا.و  ِ بلو  جسيعو   لو  عضؽو 
شرؾل الر ي ال يحتراج : وذلرػ سري الآخرر  سي قرؾلٍ ٜٔٔ العمسية الجشديةر)بسي قؾل ، و   اإلضاسة السقدرةر)ة بوإما معرس -

د، وأل اعر: أجسع وجسعاء وأجسعؾن وُجرَسُع وتؾابعها.  إلى ضسضر يعؾد إلى السؤ َّ
سرربل يؤ ررد بهرر   األل رراظ إال السعرسررة، سرربل تؤ ررد الش رررة، ألن أل رراظ التؾ ضررد الدررابقة معررارُف، والتؾ ضررُد ال بررد أن يتلررع  

د سي تعري رر،  ، هر ا مر هب اللررريضؽ، وأجراز ال ؾسضرؾن، تؾ ضرد الش ررة سري حالرة ر فل يؤكد بيذذه اْللفذام إال السعذاالسؤ َّ
 واحدة، ورجحر السحققؾن،  ابؽ مالػ رحسر ت تعالى، و تعرف ه   الحالة سي  تب أخرى إن شاء ت.

 وعيفة ألفام التؾكيد 

 ألفام التؾكيد أنؾا :
 . سا تقدم شرحر سي أول اللاب    س وعضؽوذلػ: ، الذات في حقيقتيا السادية ؾل يراد مشر إزالة االحتسال عؽ   ٔ)
، ولرر ل غران، هسرا: عؽ التثشية، وإثبات أن التثشية وحدىا السقرؾدة حقيقةو ؾل يراد مشر إزالة االحتسال والسجاز   ٕ)

 ، سإذا ُذِكرا زال عؽُّ أن السراد شخص واحد.كبل، و متا

                                                 
 . ابلعلمية اعبنسية ؼبعٌت اإلحاطة والشموؿفتعريفها   علم جنس يدؿ على اإلحاطة والشموؿىو ألف ىذه األلفاظ  ٜٔٔ
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، وإزالرة االحتسرال عرؽ الذرسؾل ال امرل، وأل اعرر دلؾلذو السقرذؾدإفادة التعسيؼ الحقيقذي السشاسذ  لسو ؾل يراد مشر   ٖ)
 ،  حؾ: قرأُت ال تاَب  مَّر، سضرسع تؾهؼ أ ر قرأ اللعض أو األهؼ مثبل .كل وجسيع

 
 

 السبحأ الخامس 
 البدل

ي َجِسيِع ِإْعَرابِو ، َوَىَؾ َعَمذى َأْرَبَعذِة )) ِإذا ُأْبِدَل اْسٌؼ مؽ اْسٍؼ ، َأْو ِفْعٌل ِمْؽ ِفْعٍل َتبَعُو فِ قال ابؽ آجروم رحسو ه تعالى: 
ْيِء ، َوَبَدُل اْلَبْعِض ِمَؽ اْلُكلِّ ، َوَبَدُل االْرِتَساِل ، َوَبَدُل اْلَغَمِج ،  ْيِء ِمَؽ الذَّ َنْحَؾ َقْؾِلَػ : َقاَم َزْيٌد َأُخؾَك ، َأْقَداٍم :َبَدُل الذَّ

ِمْشذُو  ي َزْيٌد ِعْمُسُو ، َوَرَأْيُت َزْيًدا اْلَفَرَس . َأَرْدَت َأْن َتُقؾَل : َرَأْيُت اْلَفَرَس َفَغِمْظَت َفَأْبذَدْلَت َزْيذًداَوَأَكْمُت الرَِّغيَف ُثُمَثُو ، َوَنَفَعشِ 
)) . 

 الذرح
 الودل هؾ: التابُع، السقرؾُد بالحكِؼ ببل وا ظٍة بضشر وبضؽ متوؾعر. 
 ر ت تعالى.مثل: واضُع عمِؼ األلؾِل اإلماُم الذاسعيُّ رحس 
 )وضِع عمِؼ األلؾل إلير . وىؾ السقرؾد بحكؼ ندبةسر)الذاسعيُّ  تابع لر)اإلمام  سي إعرابر،  
و)اإلمام  إ سا ذ ر تؾطئة وتسهضدا  لر)الذاسعي ، ليدت اد بسجسؾعهسرا سزرُل تؾ ضرد وبيران ال يكرؾن سري ذ رر أحردهسا  

ح ستررر ال ررتقل )الذرراسعي  بالرر  ر مش ررردا ، سمررؾ قمررك: واضررُع عمررِؼ دون اآلخررر، سررر)اإلمام  غضررر مقرررؾد بالرر ات، أل ررػ لررؾ 
،  ان  بلما  مدتقبل .  األلؾِل الذاسعيُّ

 ، أي: ال حرف عظف بضؽ التابع والستوؾل.وال واسظة بيؽ التابع والستبؾ  
حرؾ: جراَء أما إن  ان التابع مقرؾدا  بالحكؼ بؾا ظة حرف مؽ أحرف العظف، سبل يكؾن بدال ، بل هؾ معظؾف،   
 خالٌد. بلزيٌد 

وقد خرج عؽ ه ا التعريرم: الشعرك، والتؾ ضرد أيزرا ، أل هسرا غضرر مقررؾديؽ بالر ات، وإ سرا السقررؾد هرؾ السشعرؾت  
د.  والسؤ َّ
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، سالسقررؾد   ُدررسالشعك هرؾ )التراجر  وهرؾ لمتؾضريا، والسقررؾد )زيرد ، وإن قمرك: جراَء زيرٌد التاجُر، سإذا قمك: جاَء زيٌد 
، بخرربلف الورردل سرري قؾلشررا : واضررع عمررؼ األلررؾل األمررام وأمررا التؾ ضررد )  دررر  سهررؾ لرسررع احتسررال الحرر ف والسجرراز)زيررد ، 

وهؾ السودل، سهؾ تؾطئة وتسهضد إلسرادة زيرادة  أما ما قومر، الذاسعي رحسر ت ، سالذاسعي هؾ الودل وهؾ السقرؾد بالحكؼ 
 عالى،  بلم لمرضي يخالف ؼير  بلم الشحاة، وهؾ التحقض .، و يأتي سي آخر ه ا اللاب، إن شاء ت تٕٓٔتؾ ضد

لذؾ حذذفت اْلول السذتقل الثذاني،  في البدل أن يكؾن جامدًا، ولابج البدل أن يكؾن بحيذأ اْلغم وعميػ أن تعرف أن 
 .ففي نحؾ : جاء التاجر زيد ، لؾ قمت جاء زيد لرح  ولؼ يحتج إلى متبؾ  قبمو

 أنؾا  البدل
 ال:الودل أربعة أ ؾ  

 ٕٔٔالشؾ  اْلول: بدل الكل مؽ الكل
وضابظر: أن يكؾن الودُل عضَؽ السودل مشر، أي:   َدر،  حؾ: جاَء أخؾك زيرٌد، سرر)زيٌد  هرؾ )أخرؾك ، و)أخرؾك  هرؾ  
 )زيد .

 الشؾ  الثاني: بدل البعض مؽ الكل.
أكران أقرل مرؽ اللراقي أم  وضابظر: أن يكؾن الودل جزءا  مؽ السوَدل مشر، بحضث لؾ ذهرب الجرزء  قرص ال رل،  رؾاء 

 مداويا  لر أم أكثر،  حؾ: ح غُك القرآَن ّمَثر، ح غُك القرآَن  رَ ر، ح غُك القرآَن ّمثير.
 الهراء مر  ؾرا ، ويجب سي ه ا الشؾل: أن يزاف الودل إلى ضسضر عا د إلى السوَدل مشر،  ؾاء أكران هر ا الزرسضر  

ا تظال إلير  رويبل {، َمِؽ  ،  حؾ: قؾلر تعالى }وهلل عمى الشاس ِحجُّ الوضكِ ا  مح وس سي األمثمة الدابقة، أم  ان ه ا الزسضر
 .مشهؼبدل )بعض مؽ  ل  مؽ قؾلر تعالى )الشاس ، والراب  مح وف، تقدير : مؽ ا تظال  )َمْؽ سقؾلر 

                                                 
ابتداء اىدان ففي سورة الفاربة } اىدان الصراط اؼبستقيم صراط الذين أنعمت عليهم { صرط الذين بدؿ من الصراط اؼبستقيم فإذا قارنت الآية مع قولنا  120

وفيها بياف أف صراط اؼبنعم  صراط الذين أنعمت عليهم ذبد الفرؽ الواضح ففي الآية طلب اؽبداية للصراط مرتُت بذكر الصراط مرتُت  وفيها اإلهباـ مث البياف 
 . عليهم ىو الصراط اؼبستقيم ال غَت وفيها لطائف أخرى موجودة يف كتب التفسَت

  فمفذذذظ الجللذذذة بذذذدل هِ  نحذذذؾ: اإلذذذى صذذذراِط العزيذذذِز الحسيذذذدِ  ، لؾقؾعو في أسساوو تعالى البدل السظابقوسساه ابؽ مالػ رحسو ه:  ٕٔٔ

 عمى ذي أجزاء، تعالى ه عؽ ذلػ. مظابق لذ)العزيز(، وإنسا يظمق الكل
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 ومؽ الجا ز اال ت شاء عؽ الزسضر سي إحدى حاالت ّبلث،  شأخ  مشها حالتضؽ: 
سر)زيٌد  بدل بعض مؽ  ل مرؽ )القرؾُم  وال يحتراج إلرى زيٌد، تام غضر السؾجب،  حؾ: ما قاَم القؾُم إال سي اال تثشاء ال  ٔ)

 ضسضر، و يأتي سي باب اال تثشاء.
وسعٌل وحرٌف، سا ٌؼ بدل بعرض مرؽ  رل مرؽ )ّبلّرة ، وهر ا  ا ؼٌ إذا ذ رْت جسيُع األجزاِء،  حؾ: ال مسُة ّبلُّة أقداٍم   ٕ)

 ب ، ألن الودل وما بعد  قد جسع  لَّ أجزاء السودل مشر، وهؾ )ّبلّة .الودل خاٍل مؽ الرا
 و حؾ: جاء ي اإلخؾُة الثبلُّة زيٌد وعسٌرو وخالٌد. 

 الشؾ  الثالأ: بدل االرتسال
سرر)عمُسر  بردل  وضابظر: أن يكؾن بضؽ الوردل والسوردل مشرر ارتلراط ب ضرر ال ميرة والجز يرة،  حرؾ: أعجوشري زيرٌد عمُسرر، 
 . مؽ )زيٌد اشتسال 
 مظم  االرتلاط والتعم  ب ضر ال مية والجز ية. -إذن–سالسراد باالشتسال  
 و عشي ب ضر الجز ية: أن ال يكؾن بدل بعض مؽ  ل. ،  أن ال يكؾن بدل  ل مؽ  لو عشي ب ضر ال مية:  
 ، وإال لؼ يظرد سي شيء مشها.لودل االشتسال وه ا أحدؽ تعريم  
 ومؽ أمثمتر: 

 ، سر)ّؾُبر  بدل اشتسال مؽ )زيٌد  مرسؾل وعبلمة رسعر الزسة.ّؾُبريٌد ُ ِرَق ز  -
 ؼير{ سقؾُلر تعالى )قتاٍل  بدُل اشتسال مؽ )الذهر .قتاٍل وقؾلر تعالى }يدألؾ ػ عؽ الذهِر الحراِم  -

  مها بدل اشتسال مسا قومها. قتالو  ّؾبرو  عمسرإذن،  
عرراهرا ، ضررسضر عا ررد إلررى السورردل مشررر،  ررؾاء  رران هرر ا الزررسضر ويجررب سرري هرر ا الشررؾل أيزررا : إضرراسة الورردل إلررى  

ألن    برردل اشررتسال مررؽ )األخرردود { سقؾلررر تعررالى )الشررارِ الشررارِ   حررؾ: }ُقِتررَل ألررحاُب األخرردودِ مقرردرا ، كاألمثمررة الدررابقة، أو 
ض العمسراء جعمهرا بردل وبعر ، أي: سري األخردودؼيرر ، والراب  مح وف تقدير : الشراِر ذاِت الؾقرؾدٕٕٔاألخدود مذتسل عمضها 

 كل باعتلار أن األخدود لار  مر  ار س أن واألخدود لار  ارا .  

                                                 
،  مث جييء تفسَت األخدود : } النار ذات الوقود { واألخدود : الشق يف األرض . وكاف أصحابو قد شقوه وأوقدوا فيو النار حىت مألوه انراً قاؿ الظالؿ :  122

 فصارت النار بداًل يف التعبَت من األخدود لإلحياء بتلهب النار فيو كلو وتوقدىا .
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 الشؾ  الرابع: البدل الُسَباِيؽ
، وبعلرارة أخررى: أن ال بردل اشرتسال وال  ، وال بعزرا  مشرر، مظابقرا  لرروهؾ بدل الذيء مسرا يلايشرر، بحضرث ال يكرؾن  

 يكؾن مؽ أ ؾال الودل الدابقة.
 سلايؽ مقرؾد بالحكؼ ببل خبلف.والودل ال 
 وهؾ ال يحتاج إلى ضسضر راب . 
 .بدل اِللراب، بدل الشديان، بدل الغمجّؼ الودل السلايؽ ّبلّة أ ؾال:  

ويجيء الودل بعد  لتررحيا ال مر ،  حرؾ: جراَء زيرٌد غمظًا لدانيًا، ، وهؾ ال ي ي  ر ؼير السودل مشر ٖٕٔ بدل الغمج  ٔ
 و ، سدو  لدا ػ سقمك )زيٌد ، ّؼ لححَك الخظأ سقمك )عسٌرو .، أردت أن تقؾل )عسرٌ عسٌرو

، أردت أن تقؾل )التمسضرُ  ، سدرو  لدرا ػ سقمرك )السعمرؼ ، سرر)التمسض   بردل و)السعمرؼ  موردل التمسض ُ  و حؾ: جاَء السعمؼُ  
 مشر.

 ظك سأبدلك زيدا  مشر ؟ ، س م ال رَس أردت أن تقؾل) ورأيك زيدا ال رَس ل ؽ ما معشى قؾل ابؽ آجروم سي مثالر: ) 
ه ا اللراب، االلظبلحي ال ي  ذرحر سي  الودلَ بقؾلر )سأبدلك  أقؾل: )ال رس  هؾ الودل ال )زيد ، وهشا لؼ ُيرِد السرشف 

سسعشررى قؾلررر )س مظررك سأبرردلك زيرردا  مشررر  أ ررػ أخظررأت سؾضررعك  رررررررر  بررأن تزررع شررضئا  مكرران شرريء رررررررر بررل أراد الورردل الم ررؾي 
، هك ا  رحا علارة ابؽ آجروم وإال لؼ ترا أي إن لؼ  حسل الودل  ال رَس ، ّؼ تشوهك سؾضعك )ال رس ن ))زيدا   مكا

 عمى الودل الم ؾي بل حسمشا عمى الودل االلظبلحي لؼ ترا علارتر ألن الودل الشحؾي هؾ ال رس ال زيد.
ؼيعردل عشرر قررد ،  ويتورضؽ لمسرت مؼ سدراد ، وهرؾ الر ي ير  ر ؼيرر السوردل مشرر قرردا ،بدل الشدذيان )أو بذدل البذداء(  ٕ

 وي  ر الودل ال ي هؾ الرؾاب.
سي ه ا السدجدِ ، سالقا ل تؾهؼ ابتداء أ ر لمى العرر سي ه ا السدجد، سرشص  الغهرَ  حؾ: لمضُك أمِس العرَر  

لربلة  عمى أ ر لمى لربلة العررر ؼيرر، ّرؼ تر  ر بعرد ذلرػ أ رر لرؼ يررل لربلة العررر سري هر ا السدرجد، وإ سرا لرمى
 .يتعمق بالجشان، أي: القم  وبدل الشديانيتعم  بالمدان،  -إذن- سودل ال م ، لغهر ؼير، ؼلادر إلى ذ ر )الغهر ا

                                                 
ٕٖٔ
من لبٌل إضافة المسبّب إلى الّسبب ألدنى  فاإلضافة  بدل مسبب عن الغلط ال نأ و)بدل النسٌان ( " بدل الغلط " معنى اإلضافة فً  

أي بدل شًء ذكر غلطاً بأن سبك اللسان إلٌه أو نسٌاناً بأن لصد أوالً، ثم تبٌن فساد لصده ال أن البدل نفسه هو الغلط أو النسٌان بل  مالبسة
 لدفعهما هو
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، أي: يشررررف عشررر ويتر ررر ول ررؽ يزرررب عشررر السررت مؼ، وهررؾ الرر ي يرر  ر ؼيررر السورردل مشررر قررردا ، بذذدل اِللذذراب  ٖ
 حؾ:  اسْر سي طاٍر ،  ويتجر إلى الودل - أ ر لؼ ي  ر يأ-مدكؾتا  عشر، مؽ غضر أن يتعرض لر بش ي أو إّلات 

ر بعرد   يارةٍ ، سالقا ل أرشد الدامع إلى الد ر بالقظار أوال  وهرؾ قالرد لمقظرار، ّرؼ أضررب عشرر تار را  أمرَر ، وأرشرد 
إلرى األمرر بأخر  و حؾ: خِ  القمَؼ الؾرقَة، أمرتر بأخ  القمؼ، ّؼ أضربك عؽ األمر بأخر    ، ذلػ ر إلى الد ر بالديارة

 .ٕٗٔ الؾرقة، وجعمك األول سي حكؼ الستروك )كأ ر لؼ ي  ر 

ال الررررب سرررري الورررردل أن يكررررؾن جامرررردا ، ومررررؽ القمضررررل الجررررا ز: أن يكررررؾن  :  الودل جامد غاللا ، ومذت  قميبل   
العررالسضؽ  مذررتقا ، سررإن أمكررؽ إعررراب السذررت  شررضئا  آخررر يرررما لررر  رران أولررى مررؽ إعرابررر برردال ،  حررؾ: }الحسررد هلل ربِّ 

 يؾِم الديؽ{ سقؾلر تعالى )مالِػ  وهؾ مؽ السذتقات،  عٌك ال بدل عمى األلا.مالِػ الرحسِؽ الرحيِؼ 

 : معشى قؾليؼ )السبدل مشو في نية الظرح( بيان 

الغراهر أ هرؼ لرؼ  "قرال بعرض السحققرضؽ سري جؾابرر :  يقؾل الشحاة: إن السودل مشر سي  ية الظررح، سسرا السرراد بر لػ؟ 
الس ررل: مررادهؼ بكرؾن سري .قرال الزمخذرري "يدوا أ رر لريس مقررؾدا بالشدرلة ألربل برل أرادوا أ رر لريس مقررؾدا ألرميا ير 

ال إهرردار  -سمرريس  التؾ ضررد والررر ة والويرران-السورردل مشررر سرري  يررة الظرررح، هررؾ أن الورردل مدررتقل بش دررر، ال مررتسؼ لستوؾعررر 
وذلرػ  ترررف." ا  بلرؼ يدرتقؼ  بلمرا  ٕ٘ٔ)أيرك غبلمرر رجربل لرالحا األول، أال ترى أ رػ لرؾ أهردرت األول سري  حرؾ: ل ر 

ألن جسمررة: رأيررك غبلمررر، خوررر عررؽ )ل ، والجسمررة إذا وقعررك خورررا ال بررد مررؽ رابرر  يربظهررا بالسوترردأ، والررراب  مؾجررؾد سرري 
 .ٕٙٔ )غبلمر  السودل مشر، سمؾ  ق  السودل مشر، لؼ يجز ألن جسمة الخور  تخمؾ حضشئ  مؽ الراب 

                                                 
ٕٔٗ
لُٝرُيلُْل٣وغلأ١لٗٞعلٜٓ٘حلك٢لجُوسإٓلجٌُس٣ْ،لٝاللك٢لكص٤خلجٌُلّجُصذ٤خلإٔلذدٍلجُـِطلٝجُ٘ع٤حٕلالل٣وؼحٕلك٢لًلّلجُرِـحءللض٘ر٤ٚ  

ُِر٤ِؾلئٕلٝهغلك٢لش٢ءلٓ٘ٚلإٔل٣أض٢للذ٤ٖلجُردٍلٝجُٔردٍلٓ٘ٚلذٌِٔسل)ذَ(،لدالُسلػ٠ِلؿِطٚلأٝلٗع٤حٗٚل٣ٝطذٍٞلػ٘دٛحلئ٠ُلٝجألدعٖل

 ٞفلل،لكردٍلجُـِطلٝجُ٘ع٤حٕلٓؼٜحلكص٤خلٝلذدٜٝٗحلؿ٤سلكص٤خ،لألٜٗحلٓٞضٞػسلُطدجزىلٓلَلٛرجلجُـِطلٓؼط

لجُٞزهسَ،لأٓسضٚلذأخرلجُوِْ،لثْلأضسذصلػٖلجألٓسلذأخرٙلئ٠ُلجألٓسلذأخرلجُ َْ ٞزهس،لٝأٓحلذدٍلجُردجءلكٜٞلهعٔحٕلهعْلًٔحلٓلِ٘حلذ٘ذٞ لخِرلجُوِ

٣رًس(لكٜرجل٣ذعٖلٓؼٚل)ذَ(لك٢لًلّلجُرِـحءلٝهعْل٣رًسٙلجُشؼسجءللٝٛٞلإٔلضرًسلجُٔردٍلٓ٘ٚلػٖللٝجؼِصلجألٍٝلك٢لدٌْلجُٔطسٝىل)ًأٗٚلُْ

هصدلٝضؼٔد،لثْلضْٞٛلأٗيلؿحُط،لٝٛرج،ل٣ؼطٔدٙلجُشؼسجءلًل٤سجلُِٔرحُـسلٝجُطلٖ٘لك٢لجُلصحدس،لٝشساٚلإٔل٣سضو٢لٖٓلجألد٢ٗلُلػ٠ِ،لًوُٞي ل

،لضـِطلٗلعي،لٝضس١لأٗيلُْلضوصدلك٢لجألٍٝلئاللضشر٤ٜحلذحُردز،لًٝرُيلهُٞي لذدزلشٔط،لٛ٘دلٗجْلذدزلًأٗيلٝئٕلً٘صلٓطؼٔدجلُرًسلجُ٘جْل

لٝجدػحءلجُـِطلٝئظٜحزٙلأذِؾلك٢لجُٔؼ٠٘لٖٓلجُطصس٣خلذٌِٔس)لذَ(لألٜٗحلضٌٕٞلُلٗطوحٍلٝجُطسه٢لك٤لٞشلجُطـحُطلألٗٚلٖٓلُطحتقلجُرلؿسلُٔح

 رجلٓحلدووٚلجُسض٢لٝجُع٤دلٝؿ٤سْٛلٖٓلٓذوو٢لجُرلؿسل.ك٤ٚلٖٓلضلٖ٘لٝضسملٝجٔغلذ٤ٖلًٔحٍلٝٓرحُـسلك٢لجٌُٔحٍلٝٛ
ٕٔ٘
 )ؿالٓٚ( ٓلؼٍٞ ثٚ، ٝٛٞ ٓجذٍ ٓ٘ٚ، ٝ)سعال( ثذٍ، ٝ)طبُؾب( ٗؼذ ُوُٞٚ: سعال. 
ٕٔٙ
ك٢ رلغ٤ش ن اٛذٗب اُظشاؽ أُغزو٤ْ طشاؽ اُز٣ٖ أٗؼٔذ ػ٤ِْٜ {  : كئٕ هِذ : ٓب كبئذح اُجذٍ؟  هحٍلجُصٓ شس١كبئذح اُجذٍ ثأٗٞاػٚ :  

ّٕ اُطش٣ن أُغزو٤ْ ث٤بٗٚ ٝرلغ٤شٙ ٝٛال ه٤َ  : اٛذٗب طشاؽ اُز٣ٖ أٗؼٔذ ػ٤ِْٜ؟ هِذ : كبئذرٚ اُز٤ًٞذ ُٔب ك٤ٚ ٖٓ اُزض٤٘خ ٝاُزٌش٣ش ، ٝاإلشؼبس ثأ

طشاؽ أُغ٤ِٖٔ ٤ٌُٕٞ رُي شٜبدح ُظشاؽ أُغ٤ِٖٔ ثبالعزوبٓخ ػ٠ِ أثِؾ ٝعٚ ٝآًذٙ ، ًٔب روٍٞ : َٛ أدُي ػ٠ِ أًشّ اُ٘بط ٝأكؼِْٜ؟ 

ال ، ٝٓلظال كالٕ ك٤ٌٞ ّٝ ٕ رُي أثِؾ ك٢ ٝطلٚ ثبٌُشّ ٝاُلؼَ ٖٓ هُٞي : َٛ أدُي ػ٠ِ كالٕ األًشّ األكؼَ ، ألٗي ص٤٘ذ رًشٙ ٓغٔال أ
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 أولتدري  
 بضؽ الودل والسودل مشر و ؾعر، والتؾ ضد والسؤ د و ؾعر، وتأمل عبلمات إعرابها. 

 قال تعالى اوأْلِقَي الدحرُة ساجديؽ قالؾا آمشا بربِّ العالسيؽ ربِّ مؾسى وىارون . (ٔ)

 قال تعالى اوقال مؾسى ْلخيو ىاروَن اخمفشي في قؾمي . (ٕ)

 أبمُغ اْلسباَب أسباَب الدساواتِ  . العمي حاكيا عؽ فرعؾن :  قال تعالى (ٖ)

 اوارزْق أىَمو مَؽ الثسراِت مْؽ آمَؽ مشيؼ باهلِل واليؾِم اآلخرِ  .حاكيا عؽ سيدنا إبراهيؼ عميو الرلة والدلم قال تعالى  (ٗ)

                                                                                                                                                                             

ٚ صب٤ٗب ، ٝأٝهؼذ كالٗب رلغ٤شاً ٝإ٣ؼبؽب ُألًشّ األكؼَ كغؼِزٚ ػِٔب ك٢ اٌُشّ ٝاُلؼَ ، كٌأٗي هِذ : ٖٓ أساد سعال عبٓؼب ُِخظِز٤ٖ كؼ٤ِ

 ض أُؼ٤ٖ العزٔبػٜٔب ك٤ٚ ؿ٤ش ٓذاكغ ٝال ٓ٘بصع.ثلالٕ ، كٜٞ أُشخ

ٍَ ك٢ِ  هبٍ اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش : ٌَشَّبفِ »هَب ُْ ِش٣شِ « : »ا ٌْ اُزَّ َٝ َٖ اُزَّض٤َِِْ٘خ  ِٓ  ِٚ ب ك٤ِ َٔ ُِ ٤ذُ  ًِ ْٞ ُِْذ كَبئِذَرُُٚ اُزَّ ؟ هُ ٍِ ُْجَذَ ب كَبئِذَحُ ا َٓ َِْذ  ْٕ هُ ِ َّٕ « كَئ ُٚ أَ ُٓ ًَاَل  َْ َٜ اٛـ كَأَْك

َُلْ كَبئِذَحَ اإْلِ  َٝ  ٍِ ُْجَذَ َشاِس َُْلِع ا ٌْ َٖ اُزَّض٤َِِْ٘خ أ١َْ رَ ِٓ  ِٚ ب ك٤ِ َٓ ب  َٔ ُٛ َٝ ٤ِذ  ًِ ْٞ ِٕ إ٠َُِ اُزَّ ِٕ ٣َْشِعؼَب َشا ْٓ ٍِ أَ ْ٘ذَ اُ٘حَؾبحِ ْثذَا ٍُ ِػ ُْجَذَ ب ٣ُِل٤ذُُٙ ا َٓ ِش٣ِش  ٌْ َػ٠َ٘ ثِبُزَّ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ  ٍِ ْجذَ ُٔ ُْ ِع ا

 َٓ َٞ اَُِّز١  ُٛ َٝ  َِ ِٓ ُْؼَب ِش٣ِش ا ٌْ ْٖ رَ ِٓ : ِٚ ُِ ْٞ ِٚ ثِوَ ِٓ ًَاَل ذَ َُُٚ ك٢ِ َطْذِس  ِذَٗب ِطَشاَؽ »َّٜ ْٛ َْ ا ْغزَِو٤ ُٔ ُْ َشاَؽ ا ِذَٗب اُّظِ ْٛ : ا ََ ُ ه٤ِ أََّٗٚ ًَ  َِ ِٓ ُْؼَب ِش٣ِش ا ٌْ ِْ رَ ٌْ َٞ ك٢ِ ُؽ ُٛ َٝ
، ِٚ َِّْلِع ثِؼ٤َِْ٘ ُِ ن  ُ إَِػبدَح ِش٣ًشا أِلََّٗٚ ٌْ بُٙ رَ َّٔ َع َٝ  ، َٖ  اَُِّز٣

ثِبُزَّضِْ٘ ثِِخاَلِف إَِػبدَحِ َُْلِع  َٝ ِش٣ِش  ٌْ َُِي َػجََّش ثِبُزَّ ِِزَ ب َطذَهَُٚ كَ َٓ َغ  َٓ ب ٣َزَِّؾذُ  َٔ ن َُُٚ ثِ ُ إَِػبدَح ُْ٘ٚ كَئَِّٗٚ ِٓ  ٍِ ْجذَ ُٔ ُْ ِٚ إَِػبدَحُ ا َٞ اَُِّز١ ك٤ِ ُٛ َٝ  ٍِ ُْجَذَ َٛزَا ا  ََ ضْ ِٓ  َّٕ َشادُُٙ أَ ُٓ َٝ ٤َِخ، 

 ٍِ ُْجَذَ ُْ٘ٚ ٣ُِل٤ذُ كَبئِذَحَ ا ِٓ  ٍِ ْجذَ ُٔ ُْ ْؼزَ  َُْلِع ا ُٓ  ٍٚ ْع َٝ ِٖ اَل ٣َزَأَر٠َّ َػ٠َِ  َش٣ْ ْٓ َ َٖ اأْل َغ ث٤َْ ْٔ َُْغ َّٕ ا َذ أَ ْٔ ِِ هَْذ َػ َٝ ٤ِذ اَُِّْلِظ٢ِّ،  ًِ ْٞ كَبئِذَحَ اُزَّ ؽِ َٝ ْٞ زَا اُظَّ َٜ  ثِ
ُْجَُِـَبِء إِالَّ ْ٘ذَ ا جٍَش ِػ

جَِذ٣غِ.
ُْ ٤ُْج٠َ٘  ا ُِ  ِٕ ُْج٤ََب ِٝ ا ٍِ أَ ُْجَذَ ِْ ك٢ِ ا َّٕ ِإَػبدَحَ ااِلْع إِ ْشؼَبِس إَِػبدَحِ اَُِّ َٝ ٤ِِؾِ إِلِ جَ

ُْ ِّ ا ٌَاَل ُْ َٖ ا ِٓ ٤ظن  ِٜ ٍِ أُْعُِٞةن ثَ َّٝ َ ِْ اأْل ب ٣َُشادُ رَؼَِحوُُٚ ثِباِلْع َٓ  ِٚ ْذَُُُُٞٚ َػ٤َِْ َٓ  َّٕ َ ْلِع ثِأ

ُ َؽج٤ِتن إ٠َُِ اَُّْ٘لِظ. أََّٗٚ َٝ ُِْؼَ٘ب٣َِخ  َِّ ا َؾ َٔ  ثِ

ٍِ ٓ٘ٚ( أؽذ صالصخ أش٤بء ثبالعزوشاء::  صْ ٗوٍٞ ك٢ ثذٍ اُ ٝهبٍ اُشػ٢ ك٢ ششػ اٌُبك٤خ ٍِ ٝأُجذ َّٕ كبئذحَ رًشٛٔب ٓؼبً )أ١ رًِش اُجذ  ٌَ إ

 ، ٗؾٞ: ٓشسُد ثض٣ذ ٍسعَ ٍطبُؼٍ.إٓب ًٕٞ األٍٝ أشَٜش، ٝ ًٕٞ اُضب٢ٗ ٓزظلبً ثظلخ .ٔ

ِْ ص٣ووٍذ، ٝٓووشسُد ثشعووَ ٍطووبُؼأٝ ًووٕٞ أُٜٝٔووب ٓزظوولبً ثظوولخ، ٝ ًووٕٞ اُضووب٢ٗ أشووٜش .ٕ ص٣ووٍذ، كووـ)سعَ( ٓغووشٝس،  ٍ، ٗؾووٞ: ٓووشسُد ثبُؼووبُ

.) ٍَ  ٝ)طبُؼٍ( ٗؼذ، ٝ)ص٣ٍذ( ثذٍ ٖٓ )سع

ٍَ ص٣وذٍ ، ٝرُوي ألٕ ُمثٜوبّ أٝ ًٕٞ اُضب٢ٗ ُٔغشد اُزلغ٤ش ثؼذ اإلثٜبّ .ٖ ، ٓغ أٗٚ ٤ُظ ك٢ األٍٝ كبئذح ٤ُغذ ك٢ اُضب٢ٗ، ٗؾٞ: ٓوشسُد ثشعو

( رؾظوَ أٝالً صْ اُزلغ٤ش صب٤ٗبً ٝهؼبً ٝرأص٤شاً ك٢ اُ٘لظ، ٤ُظ ُمر٤بٕ ثبُٔلغَّ  ٍَ ش )ثلزؼ اُغ٤ٖ( أٝالً، كل٢ أُضبٍ اُلبئذحُ اُؾبطوِخُ ٓوٖ )سعو

ٖٓ )ص٣ٍذ(، ٓوغ ص٣وبدح اُزؼش٣وق، ٌُوٖ اُـوشع ٛوٞ اُزلغو٤ش ثؼوذ اإلثٜوبّ، ٝكبئذروٚ ٓوب رًشروٚ ُوي، ٝال ٣غوٞص اُؼٌوظ ثوإٔ رووٍٞ ٓوشسد 

 ثض٣ذ ٍسعَ، دٕٝ إٔ ر٘ؼذ اٌُ٘شح، اٗز٠ٜ ًالٓٚ ثزظشف.

ُٕ ثؼذ اإلعٔبٍ، ٝاُزلغ٤ش ثؼذ اإلثٜبّ ُٔب ك٤ٚ ٖٓ اُزأص٤ش ك٢ اُ٘لظ، ٝرُوي إٔ أُوزٌِْ ٣ؾوون ثبُضوب٢ٗ ثؼوذ  شزٔبٍاالٝاُجؼغ  ٝاُلبئذحُ ك٢ ثذٍ اُج٤ب

اُشؿ٤ق، صْ رج٤ٖ رُي ثوُٞي )صِضَٚ(، ًٝزا ك٢ ثذٍ االشزٔبٍ، كوئٕ  صِشَ  اُزغٞص ٝأُغبٓؾخ ثبألٍٝ روٍٞ: )أًُِذ اُشؿ٤َق صِضَٚ( كزوظذ ثبُشؿ٤ق

َِِت ص٣وذن صٞثُوٚ( كئٗوي رووٍٞ:)أػغج٢٘ ص٣وذن(إر األٍٝ ك٤ٚ ٣غوت  وٚ( ٝ)ُعو ُٔ إٔ ٣ٌوٕٞ ثؾ٤وش ٣غوٞص إٔ ٣طِون ٣ٝوشاد ثوٚ اُضوب٢ٗ ٗؾوٞ)أػغج٢٘ ص٣وذن ػِ

َِِت ص٣ذن( إرا عِت  ٚ".صٞثأػغجي ػِٔٚ ٝروٍٞ )ُع َٓ  ٚ ػ٠ِ ؽزف أُؼبف ٝال ٣غٞص إٔ روٍٞ )ػشثذ ص٣ذاً( ٝهذ ػشثَذ ؿال
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 قال تعالى افسا آمؽ لسؾسى إال ذريٌة مؽ قؾمو عمى خؾ ٍ مؽ فرعؾَن وممئيؼ أن َيْفتَشيؼ . (٘)

 قال تعالى اوإليو ُيْرَجُع اْلمُر كمُّو . (ٚ)                         عالى اوتؤمشؾن بالكتاب كمِّو .قال ت (ٙ)

 قال تعالى اسبحاَن الذي خمق اْلزواَج كمَّيا . (ٜاوتؾني بأىِمكؼ أجسعيؽ .) او حاكيا عؽ سيدنا يؾسف : (قال تعالىٛ)

 طمَع طمَع الشياُر. (ٓٔ) 

 إجابات التدري  اْلول

( اْلولى، فالثانية بدل، واْلولى ُمبَدل مشو.ٔؾاب )ج ( الثانية بدل مظابق مؽ )ربِّ  ( )ربِّ

 ( )ىاروَن( بدل مظابق مؽ )أخيو( مجرور مثمو، وعلمة جره الفتحة ْلنو مسشؾ  مؽ الرر .ٕجؾاب )

 ( )أسباَب( الثانية بدل مؽ )اْلسباَب( اْلولى، بدل مظابق.ٖجؾاب )

 )مْؽ آمؽ( بدل بعض مؽ كل مؽ )أىَمو(، و)َمْؽ( اسؼ مؾصؾل مبشي في محل نر . ( )َمْؽ( ِمؽْ ٗجؾاب )

( السردر السؤول مؽ )أْن يفتشيؼ( في محذل جذر بذدل ارذتسال مذؽ )فرعذؾَن(، و)فرعذؾَن( مبذَدل مشذو مجذرور بالفتحذة نيابذة عذؽ ٘جؾاب )
 الكدرة.

 د، وكلىسا مجرور.( )كمِّو( تؾكيد معشؾي لذ)الكتاِب(، و)الكتاِب( ُمؤكَّ ٙجؾاب )

 ( )كمُّو( تؾكيد معشؾي لذ)اْلمُر(، وكلىسا مرفؾ .ٚجؾاب )

 ( )أجسعيؽ( تؾكيد معشؾي لذ)أىِمكؼ(، وكلىسا مجرور.ٛجؾاب )

 ( )كمَّيا( تؾكيد معشؾي لذ)ْلزواَج(، وكلىسا مشرؾب.ٜجؾاب )

لشيذاُر( فاعذل لذذ)طمَع( اْلولذى، أمذا )طمذَع( الثانيذة فذل ترفذع فذاعًل، ( )طمَع( الثانية تؾكيد لذ)طمَع( اْلولى، تؾكيد فعذل لفعذل، و)آٔجؾاب )
تييأ لو( فالفعل الثاني ًا مثل )أقبَل أقبَل زيٌد فتييأ ْلنو تؾكيد فعل لفعل والقاعدة تقؾل: )الفعل التالي لفعل آخر ليؤكده تؾكيدًا لفغي

 وال يحتاج لذيء آخر مؽ السعسؾالت..ل لمفعل الدابق فاعمشيسا مؤكد لألول تؾكيدًا لفغيًا فل يحتاج لفاعل مع وجؾد 

 تدري  ثان
 السعظؾَف عمير مسا يأتي. بضؽ أحرَف العظِف والسعظؾَف و 

 قال تعالى }لوثشا يؾما  أو بعَض يؾمٍ {.  ٕ)              جاَء األ تاُذ والتبلمضُ .  ٔ)
 ّؼَّ العمَؼ. تعمِؼ األدبَ   ٗ)                دخَل الذيُ  سالذلاُب.  ٖ)
 ار بِ ال رَس أو الديارَة.  ٚ)   آل رَس أر ُب أم الديارَة؟  ٙ)               آل هُب أ  ُع أِم الحديُد؟  ٘)
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 جؾاب التدري  الثاني
 السعظؾ  عميو السعظؾ  حر  العظف

 األ تاذ / ساعل التبلمض    ؤ)

 يؾما  / عرف بعَض    أوٕ)

 الذيُ  / ساعل الذلابُ    فٖ)

 األدَب / م عؾل بر العمؼَ    ّؼٗ)

 ال هُب / موتدأ الحديدُ    أم٘)

 ال رَس / م عؾل بر مقدم الديارةَ    أمٙ)

 ال رَس / م عؾل بر الديارةَ    أوٚ)

 تدري  ثالأ
 أعرب الجسل اآلتية: 

 ا وبأختيػ  متضهسا.مررُت بأخؾيػ  مضهس  ٖ)   أكرْم أمََّػ وأباَك.  ٕ)     تعؾدِ ال زا َل ال الرذا َل.  ٔ)
  جَا ال بلُم خالٌد.  ٗ)

 جؾاب التدري  الثالأ
: سعل أمر موشي عمى الدكؾن، وحرك بال در اللتقاء الداكشضؽ، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبٌا، تقدير :  تعؾد)  ٔإعراب )

عظرؾف عمرى : م الرذا رلَ ): حررف عظرف و  ري. ال) : م عؾل بر مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحرة. ال زا لَ ) أ ك.
 )ال زا َل ، والسعظؾف عمى السشرؾب مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة.

: م عرؾل برر مشررؾب،  أمَّ ):أ رك. : سعل أمر موشي عمى الدكؾن، وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا ، تقردير  أكرمْ )  ٕإعراب )
:  و) .وعبلمررة  رررلر ال تحررة، وهررؾ مزرراف، وال رراف ضررسضر مترررل موشرري عمررى ال ررتا، سرري محررل جررر بالسزرراف

: معظررؾف عمررى )أمَّ ، والسعظررؾف عمررى السشرررؾب مشرررؾب، وعبلمررة  رررلر األلررف أل ررر مررؽ  أبررا) حرررف عظررف.
 األ ساء الخسدة، وهؾ مزاف، وال اف ضسضر مترل موشي عمى ال تا، سي محل جر بالسزاف.

الزرؼ سري محرلِّ رسرٍع : سعل ماض موشي عمى الدكؾن الترالر بالتاء، والتراء ضرسضر متررل موشري عمرى  مرّ )  ٖإعراب )
: اللرراء حرررف جررر، وأخررؾي: ا ررؼ مجرررور باللرراء، وعبلمررة جررر  اليرراء، أل ررر مثشررى، وهررؾ مزرراف،  بأخؾيررػ) ساعررٌل.

: تؾ ضررد معشررؾي لررر)أخؾيػ ، وتؾ ضررد السجرررور  كمضهسررا) . مرررّ )روال رراف مزرراف إليررر، والجررار والسجرررور متعمقرران برر
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بأختيررػ  متضهسررا: تعرررب ،  وهررؾ مزرراف، و)هسررا  مزرراف إليررر ثشى،مجرررور، وعبلمررة جررر  اليرراء، أل ررر ممحرر  بررالس
 كإعراب )بأخؾيػ  مضهسا .

: برردل مظرراب   خالرردٌ ) : ساعررل مرسررؾل، وعبلمررة رسعررر الزررسة. ال رربلمُ ) : سعل ماض موشي عمى ال تا.  جاَ )  ٗإعراب )
  مؽ )ال بلُم ، وبدل السرسؾل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة.

 تاب املنصوتات

 يذتسل عمى تسييد و عذرة مباحأ

 السبحأ اْلول : السفعؾل بو

 مقالسبحأ الثاني : السفعؾل السظ

 السبحأ الثالأ : عر  الزمان والسكان

 السبحأ الرابع : الحال

 السبحأ الخامس : التسييز

 السبحأ الدادس : السدتثشى

 السبحأ الدابع : ال الشارية لمجشس

 السبحأ الثامؽ : السشادى

 السفعؾل لو )أي ْلجمو(السبحأ التاسع : 

 السبحأ العارر : السفعؾل معو

 



 

ٕ9ٓ 

 تسييد 
 اتوريو ذكر السشرؾب

َمرراِن ، َوَعررْرُف  ،اْلَسْشُرررؾَباُت َخْسَدررَة َعَذررَر َوِهررَي : اْلَسْ ُعررؾُل بررِر ، َواْلَسْرررَدرُ )قررال ابررؽ آجررروم رحسررر ت تعررالى:  َوَعررْرُف الزَّ
، َواْلْسُ عرؾُل َمَعرُر ، َوَخَورُر َ راَن َوَأَخَؾاِتَهرا  اْلَسَ اِن ، َواْلَحاُل ، َوالتَّْسضضُز ، َواْلُسْدَتْثَشى َواْ ُؼ ال ، َواْلُسَشاَدى ، َوْالَسْ ُعؾُل ِمْؽ َأْجِمرِ 

 .   َواْلَوَدلُ ، َواْ ُؼ ِإنَّ َوَأَخَؾاِتَها ، َوالتَّابُع ِلْمَسْشُرؾِب ، َوُهَؾ َأْرَبَعُة َأْشَياء : الشَّْعُك َواْلَعْظُف َوالتَّْؾِ ضدُ 

 الذرح
 ذ ر السؤلف مؽ السشرؾبات خسدة عذر، وهي: 

 {. ؾحا   بر،  حؾ:  ؾحا  مؽ قؾلر تعالى }إ ا أر مشاالس عؾل   ٔ
، وت ميسا  مؽ قؾلر تعرالى حز ا  الس عؾل السظم ، وهؾ )السشرؾب عمى السردرية ،  حؾ: حز ا  مؽ قؾلػ: َحِزَن زيٌد   ٕ

 {.ت ميسا  }و مَّؼ ت مؾ ى 
ومثررال عرررف السكرران: زرراَن، رمعرررف الزمرران وعرررف السكرران، مثررال عرررف الزمرران: )رمزرراَن  مررؽ قؾلشررا: لررسُك   ٖ

 األ تاذِ .أماَم )أماَم  مؽ قؾلشا: جمدُك 
 {.ضاحكا   الحال،  حؾ: )ضاحكا  ، مؽ قؾلر تعالى }ستلدؼ  ٗ
 {.شضلا  التسضضز،  حؾ: )شضلا  ، مؽ قؾلر تعالى }واشتعل الرأُس   ٘
 زيدا .السدتثشى،  حؾ: )زيدا  ، مؽ قؾلػ: قاَم القؾُم إال   ٙ
 عالؼٍ خا ٌر. طالبَ شاؼية لمجشس،  حؾ: طالَب عمؼٍ ، مؽ قؾلػ: ال ا ؼ )ال  ال  ٚ
 تِ .ر ؾَل السشادى،  حؾ: )ر ؾَل ت ، مؽ قؾلػ: يا   ٛ
السررؾِت{، وأبررؾ  حرر رَ الس عررؾل ألجمررر،  حررؾ: )حرر َر ، مررؽ قؾلررر تعررالى }يجعمررؾن ألررابعهؼ سرري آذا هررؼ مررؽ الرررؾاع    ٜ

 .وسي  بلمر  غر عراب سي  مسة )َحَ َر حيان رحسر ت تعالى يرجا غضر ه ا اإل
 .السرلاحَ الس عؾل معر،  حؾ: )السرلاَح ، مؽ قؾلػ: در ُك و   ٓٔ
يؼُ   ٔٔ  لررديقا   خوررر  رران أو إحرردى أخؾاتهررا، وا ررؼ إنَّ أو إحرردى أخؾاتهررا، سرراألول  حررؾ: )لررديقا  ، مررؽ قؾلررػ:  رران إبرررـا

 ؾاضٌع.متزيدا  لزيد، والثا ي  حؾ: )زيدا  ، مؽ قؾلػ:  أنَّ 
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 ال اضَل.الشعك لسشرؾب،  حؾ:)ال اضَل ، مؽ قؾلػ: لاحوُك زيدا    ٕٔ
 بكرا .السعظؾف عمى السشرؾب،  حؾ: )بكرا  ، مؽ قؾلػ: أكرَم خالٌد عسرا  و   ٖٔ
 التؾ ضد لسشرؾب،  حؾ: )كمَّها ، مؽ قؾلر تعالى }وال ي خم  األزواَج  مَّها{.  ٗٔ
 .ّمَثر مؽ قؾلػ: أكمُك الرغيمَ  الودل مؽ السشرؾب،  حؾ: ّمَثر،  ٘ٔ

لُٔرذ لجألٍٝج

 السفعؾل بو

ي َيَقذُع ِبذِو اْلِفْعذُل ، نْحذَؾ )ذحخلجُٔلؼٍٞلذٚ،ل قال ابؽ آجروم رحسر ت تعرالى: )) َوُىَؾ : االْسُؼ اْلَسْشُرُؾب ، الذِّ
َم ِذْكُرُه . َواْلُسْزَسُر ِقْدَساِن : َلَرْبُت َزْيًدا َوَرِكْبُت اْلَفَرَس َوُىَؾ ِقْدَساِن : َعاِىٌر ، َوُمْزَسٌر .فَ  الغَّاِىُر َما َتَقدَّ

َبُكْؼ ، ُمتَِّرٌل ، َوُمْشَفِرٌل .َفاْلُستَِّرُل اثَشا َعَذَر ، َوِىَي : َلَرَبِشي ، َوَلذَرَبَشا ، َوَلذَرَبَػ ، َوَلذَرَبُكَسا ، َوَلذرَ 
َوَلَرَبُيْؼ ، َوَلَرَبُيؽَّ .َواْلُسْشَفِرُل اثَشا َعَذَر ، َوِىَي : ِإَياَي ، َوَلَرَبُكؽُّ ، َوَلَرَبُو ، َوَلَرَبَيا ، َوَلَرَبُيَسا ، 

 ُىْؼ ، َوِإيَّاُىؽَّ (( .َوِإيَّاَنا ، َوِإيَّاَك ، َوِإيَّاُكَسا ، َوِإيَّاُكْؼ ، َوِإيَّاُكؽَّ ، َوِإيَّاُه ، َوِإيَّاَىا ، َوِإيَّاُىَسا ، َوِإيَّا

 تسييد: في أقدام الفعل
 .الفعل الشاقص، والثا ي: الفعل التامقدؼ ال عل إلى قدسضؽ، األول: يش 
 حررؾ:  رران، مررؽ قؾلررػ:  رران زيررٌد قا سررا ، وهرر ا ال يأخرر  سرراعبل ، وال م عررؾال  بررر، وال يؾلررف بالتعرردي  فالفعذذل الشذذاقص 
 والمزوم.
، أي: يدرتخدم لؤلمرريؽ ؾل لرالاو ر، وال عرل الربلزم، ال عرل الستعردي، سهؾ يشقدؼ إلرى ّبلّرة أقدرام: الفعل التاموأما  

 الزما  ومتعديا .
 وإليػ شرح ه   األ ؾال الثبلّة. 

 القدؼ اْلول: الفعل الستعدي
:هؾ ال ي َيشِرُب بش در م عؾال  برر واحردا  أو اّشرضؽ أو ّبلّرة، مرؽ غضرر أن يحتراج إلرى حررف جرر أو غضرر   الفعل الستعدي

أل رر يتعردى أّرُر    رسي: متعرديا ، ويدرسى: واقعرا ، ومجراوزا .  حؾ: سرتَا طرارٌق األ ردلَس.، مسا يؤدي إلى تعدية ال عل البلزم
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لسجاوزترررر  ، ال عرررل السجررراوز ي) رررسو  لؾقؾعرررر عمرررى الس عرررؾل برررر. ، ال عل الؾاقرررعي) رررس و ساعَمر ويتجاوز  إلى م عؾل بر.
 ال اعل إلى الس عؾل بر.

أ ررتاُذ ،  رتعررؾد إلررى الس عررؾل بررر،  حررؾ: اجتهررَد الظالررُب سأكرَمرر : أن يقوررل هرراء الزررسضر الترريوعبلمررة ال عررل الستعرردي 
 قؾلر )أكرم  سعل متعد، أل ر قول هاء الزسضر التي تعؾد إلى الس عؾل بر ال ي وقع عمير ال عل.

 وأ  ع أ مؾب مزوؾط لسعرستر السراجع الم ؾية،  القامؾس ولدان العرب. 
 وم عؾل ال عل الستعدي يدسى: م عؾال  لريحا . 

 أقدام الفعل الستعدي
 وال عل الستعدي يشقدؼ إلى ّبلّة أقدام: 

 .عسرا   متعد لس عؾل واحد،  حؾ: أكرَم زيدٌ   ٔ)
 متعد لس عؾلضؽ، وه ا  ؾعان سهؾ:  ٕ)

 .عالسا   زيدا  ،  حؾ: َعؽَّ وأخؾاتها، تقؾل: عششُك إما أن يتعدى إلى م عؾلضؽ ألمهسا السوتدأ والخور أ 
،  حررؾ: ا،  حررؾ: أعظررى و ررأل ومررشا ومشررع و دررلررى م عررؾلضؽ لرريس ألررمهسا السوترردأ والخوررروإمررا أن يتعرردى إ ب 

 .جا زة   السجتهدَ مشحُك 
 طالعة . ذسَس العسرا  متعد لثبلّة م اعضل، مثل أعمؼ وأرى وأ لأ و لََّأ وأخوَر، تقؾل: أعمَؼ زيٌد   ٖ)

  جُوعْلجُلح٢ٗ لجُلؼَلجُلشّ
ش درر م عرؾال  برر أو أكثرر، وإ سرا يشررلر بسعؾ رة حررف جرر أو غضرر  مسرا يرؤدي وال عل البلزم هؾ: الر ي ال يشررب ب 

 ، أل ر ال يجاوز ساعمر. ال عل غضر السجاوز) ويدسى أل ر ال يقع عمى الس عؾل بر. ،ر القال) ويدسى إلى التعدية.
 أل ر ال يتعدى إلى م عؾل بر. ، غضر الستعدي) ويدسى 
 ويكؾن ال عل الزما  إذا  ان: 

 مؽ أسعال الدجايا وال را ز، أي: الظلا ع،  حؾ: َجُوؽ، وَحُدؽ، وَؾُلا.  ٔ)
ر الجدؼ.)مثمث ال ال   ٕ) ِِ ُِ  أو إذا دل عمى  غاسة أو د س،  حؾ: وِ َ  الجدُؼ )بكدر الدضؽ  وقَ 
 أو إذا دل عمى عضب،  حؾ: َعِؾر.  ٖ)
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 ، وَشُرف، وَجُسل.ب تا ال اء وضؼ العضؽ،  حؾ: َحُدؽ  لعُ سَ )أو إذا  ان عمى وزن   ٗ)
7ٕٔولر مؾاضع أخرى،  تعرسها سي  تب أخرى، إن شاء ت تعالى. 

 

 القدؼ الثالأ: فعل صالح لألمريؽ، أي: فعل يدتخدم الزمًا ومتعديًا مع ريؾ  االستعساليؽ
  حؾ: شكرتر، وشكرت لر، و رحتر، و رحك لر. 

 جدول أقدام الفعل

 [ فعل تامٔ]

 ( فعل متعدئ

/متعذذذذذذذد لسفعذذذذذذذؾل ٔ
  واحد

  حؾ أكرم زيد عسرا

 /متعد لسفعؾليؽٕ

أصذذذذذميسا مفعذذذذذؾالن 
 مبتدأ وخبر

  حؾ عششك زيدا عالسا  

مفعذذذذذؾالن لذذذذذيس أصذذذذذميسا 
   مبتدأ وخبر

  حؾ مشحك زيدا جا زة 

متعذذذذذذذذذد لثلثذذذذذذذذذة /ٖ
 مفاعيل

 حرررررررؾ أعمسرررررررك عسررررررررا الذرررررررسس 
 طالعة 

  حؾ َحُدَؽ زيٌد  ( فعل الزمٕ

 شكرتر وشكرت لر  حؾ  ( فعل صالح لألمريؽٖ

  حؾ  ان زيد قا سا  ال عل الشاقص ال يؾلف بتعد وال لزوم.  [ فعل ناقصٕ]

 تعريف السفعؾل بو
 الس عؾل بر هؾ: ا ؼ، دل عمى شيء وقع عمير سعل ال اعل، إّلاتا  أو  ؽيا ، وال ُتَ ضَّر ألجمر لؾرُة ال عل. 
  ي: ما أكرَم زيٌد عسرا .ومثال الش        مثال اإلّلات: أكرَم زيٌد عسرا . 

                                                 
عد إذل مفعوؿ واحد بوسائل كثَتة، منها: إدخاؿ مهزة النقل، كبو: ذىَب زيٌد وأذىبُت زيدًا، وستعرؼ بقيتها يف كتب أخرى الفعل الالـز ديكن أف حيوؿ إذل مت ٕٚٔ

 إف شاء هللا.
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 أقدام السفعؾل
 والس عؾل بر قد يكؾن ا سا  لريحا  وقد يكؾن ا سا  غضر لريا. 

 ،  ؾاء أكان عاهرا  أم ضسضرا .السفعؾل بو الذي يكؾن: اسسًا صريحاً : القدؼ اْلول
 .عسرا   ، سشحؾ: )عسرا   مؽ قؾلشا: أكرَم زيدٌ أما الغاىر 
 ، و سا مثل ابؽ آجروم مؽ قؾلر )ضربشي  إلى )إياهؽ .شيلشا: ضربس الياء مؽ قؾ  وأما السزسر 
 وت رضل الزسا ر وإعرابها قد تقدم سارجع إلير. 

 .السفعؾل بو الذي يكؾن: اسسًا غير صريح: القدؼ الثاني
 وه ا عمى أ ؾال: 

وخورها  سي محل  ررب أل رر  ، سالسردر السؤول مؽ )أنَّ وا سهاأ َّػ مجتهدٌ أن يكؾن مردرا  مؤوال ،  حؾ: عمسُك   ٔ)
 م عؾل بر لر)عمسك ، والتقدير: عمسك اجتهاَدك.

سجسمرة )تجتهرد  مرؽ ال عرل وال اعرل سري محرل  ررب م عرؾل برر تجتهرُد، أن يكؾن جسمة مؤولة بس رد،  حرؾ: عششترػ   ٕ)
 لغششك، والتأويل: عششتػ مجتهدا .

الجرار والسجررور سري محرل  ررب م عرؾٌل برر غضرر لرريا وقرد أن يكؾن جاّرا  ومجررورا   حرؾ )مرررُت بزيرٍد  سرر)بزيد    ٖ)
الر ي  رسع مرؽ شرزل الخراسض   حرؾ بأ ر م عؾل برر ويدرسى )السشررؾب  يدق  حرف الجر سضشترب السجرور عمى

 .)تسرون بالدياِر ألمها  )تسرون الدياَر العرب 

 تدري 

 .في الجسل اآلتية  السفعؾل بو وأعربوعيؽ  
   }إياَك  عوُد{.  ٘)    أكرمُتر.  ٗ)  كتَب الدرس خالد.  ٖ)   كتَب خالٌد الدرَس.ٕ)  .أعظضُك ال قضَر درهسا    ٔ)
 }سبل تخَذؾهؼ واخذؾِن{.  ٜ)    }إيَّاَك  دتعضُؽ{.  ٛ)   أ ك ُتْ ِرم َمْؽ يجتهد.  ٚ)              أْكِرم ه ا.   ٙ)

لجٞجخلجُطدز٣د

: م عررؾل بررر ّرران مشرررؾب، وعبلمررة  درهسررا  ) ة  رررلر ال تحررة، و: م عررؾل بررر أول مشرررؾب، وعبلمرر ال قضرررَ )  ٔجررؾاب )
  رلر ال تحة.
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 : م عؾل بر مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة.  الدرَس )  ٕجؾاب )
 : م عؾل بر مقدم مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة. الدرَس )  ٖؾاب )ج

 : ضسضر مترل موشي عمى الزؼ، سي محل  رب. الهاء)  ٗجؾاب )
ضسضر مش ررل موشري عمرى ال رتا، سري محرل  ررب م عرؾل برر، وهر ا أ رهل مرؽ جعرل الزرسضر )إيرا   : إيَّاك)  ٘جؾاب )

 وحد  وال اف حرف خظاب، التي هي طريقة اللرريضؽ.
 : حرف تشوير، ذا: ا ؼ إشارة موشي عمى الدكؾن، سي محل  رب م عؾل بر. ها)  ٙجؾاب )
 م عؾل بر. : ا ؼ مؾلؾل موشي عمى الدكؾن سي محل  رب َمؽْ )  ٚجؾاب )
 : ضسضر مش رل موشي عمى ال تا، سي محل  رب م عؾل بر. إياكَ )  ٛجؾاب )
  )هؼ  مؽ  مسة )تخذؾهؼ : م عؾل بر، وهؾ ضسضر مترل، موشي عمى الدكؾن سي محل  رب ، وه ا أ هل ٜجؾاب )

 مؽ جعل الزسضر الهاء سق  والسيؼ حرف دال عمى جساعة ال  ؾر.
: سعرل أمرر موشري عمرى حر ف الشرؾن، والشرؾن  اخذرؾن )سح وسة تخؽي ا ،  قرؾل سري إعرراب : الياء الوم عؾل )اخذؾِن  

 السؾجؾدة هي  ؾن الؾقاية، والياء السح وسة: ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل  رب م عؾل بر.
 عمضرررل، و، مرررؽ قؾلرررر تعرررالى }ومرررا خمقرررُك الجرررؽَّ واإل رررس إال ليعوررردون{، سرررالبلم الم الت ليعوررردون ):  اخذرررؾن ) ومثرررل 
: سعل مزارل مشرؾب، وعبلمة  ررلر حر ف الشرؾن، ويقرال سري الشرؾن السر  ؾرة واليراء السح وسرة مرا قضرل  يعودون )

 سي اخذؾن.
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 السبحأ الثاني
 السفعؾل السظمق

 قال ابؽ آجروم رحسو ه تعالى: 
 يِف اْلِفْعِل ، نحؾ : َلَرَب َيْزِرُب َلْرًبا .)) اْلَسْرَدُر ُىَؾ : االْسُؼ اْلَسْشُرؾُب ، الَِّذي َيِجيُء َثاِلًثا ِفي َتْررِ 

ًل .َوِإْن َواَفذَق َمْعَشذى ِفْعِمذِو ُدوَن َوُىَؾ ِقْدذَساِن : َلْفِغذيّّ َوَمْعَشذِؾيّّ .َفذِإْن َواَفذَق َلْفُغذُو َلْفذَظ ِفْعِمذِو َفُيذَؾ َلْفِغذيّّ ، َنْحذَؾ َقَتْمُتذُو َقذتْ 
 ْدُت ُقُعؾًدا ، وقست ُوُقؾًفا ، وما َأْرَبَو َذِلػ (( .َلْفِغِو َفُيَؾ َمْعَشِؾيّّ ، نحؾ : َجمَ 

قد َعرََّف ابُؽ آجروم رحسر ت السردر بأ ر: "الر ي يجريء ّالثرا  سري تررريم ال عرل"، ومعشرى ذلرػ أ رر لرؾ قرال لرػ  
ستقررؾل: َضررَرَب، ، ّالثررا  ، ّررؼ تجرريء بالسررردرّا يررا  قا ررل: لرررِّف َضررَرَب، سإ ررػ ترر  ر الساضررَي أوال ، ّررؼ تجرريء بالسزررارل

 َيْزِرُب، َضْربا .
 وليس ال رض هشا معرسة السردر ل اتر، وإ سا ال رض معرسة الس عؾل السظم . 
السعشررى : أحذذدىساول هررؼ معشررى السررردر سهسررا دؾيقررا ،  قررؾل: ))ال عررل   بعررد إدخالررر سرري الجسمررة يرردل عمررى أمررريؽ،  
 .الزمان :واآلخر، ويدسى الحدث، السجرد
، وهؾ )الر هاب ، وهرؾ السعشى السحض ال ي   هسر بالعقل: أوليسازيٌد، )ذهَب  يدل عمى أمريؽ،  س ي قؾلشا: ذهبَ  

 ، وهؾ زمؽ ماض سي ه ا ال عل.الزمان ال ي وقع ؼير الحدث والثاني:ما يدسى بالحدث، 
 ، وهؾ الحاضر أو السدتقول.ويدل عمى زمؽ وقؾ  الذىابوهؾ الحدث،  )الذىاب(و  لػ )ي هب  يدل عمى  
 ، إال أن زمشها مختمف.والزمان، الحدثو  لػ بؿية األسعال،  جَمَس َيْجِمُس اْجِمْس، س ل مشها يدل عمى:  
 والسردر أحد َمْدُلؾَلي ال علِ ، سإن السردر يدل عمى الحدث. 
رب واإلكرررام والجمررؾس   سررردر  سهرر ا بيرران )ال وإذا  رران السررردر لررريحا  سإ ررر ال داللررة ؼيررر عمررى الزمرران،  ررر)الزَّ

 .وب هسػ لسعشا  يدهل عميػ سهؼ الس عؾل السظم  
 :السردرويج  التشبو أن  

 .إكراما  ،  سا سي: أكرمُك زيدا  قد يكؾن مفعؾاًل مظمقاً  
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سهرٌؼ ػ سهُسر،  سا سي قؾلشرا: أو غضر ذلػ خبرًا  مبتدأ أو مفعؾاًل أو فقد يكؾن فاعًل أووقد ال يكؾن مفعؾاًل مظمقًا،  
 األول مردر وهؾ موتدأ، و)سهؼ  الثا ية مردر وهؾ خور.جضٌد، سر)سهؼ  

 

 تعريف السفعؾل السظمق
َِ لشؾعرأو  تؾ ضدا  لعاممرالس عؾل السظم  هؾ: اال ؼ السشترب    .عدد أو  بيا ا 

 توضؽ لشا مؽ التعريم أن الس عؾل السظم  ّبلّة أقدام : 
   السوضؽ لعدد عاممر ٖ  السوضؽ لشؾعر    ٕالسؤ د لعاممر    ٔ

 {.ت ميسا  و}كمََّؼ ُت مؾ ى ضربا ،  حؾ: ضربُك ، السفعؾل السظمق السؤكد لعاممو .ٔ

 العقبلِء.  ضرَ  ريعا ، و رُت   ضرا   حؾ:  رُت السفعؾل السظمق السبيؽ لشؾ  العامل،  .ٕ

 .َضْرَبَتضؽِ  حؾ: ضربُك زيدا  ، السفعؾل السظمق السبيؽ لعدد العامل  .ٖ

 ررح اْلقدام الدابقة : 
 يشقدؼ بحدب سا دتر السعشؾية إلى ّبلّة أقدام:السردر  

، أي: برأن يكرؾن ال ررض مرؽ السرردر أمررا  إكرامرا   ،  حرؾ: أكرمرُك زيردا  السردر السؤكد لعاممو تؾكيدًا لفغياً : الشؾ  اْلول
 واحرردا ، هررؾ: أن يؤ ررد تؾ ضرردا  ل غيررا  معشررى عاممررر السرر  ؾر قومررر، ويقؾيررر ويقرررر  )أي: يلعررد عشررر الذررػ واحتسررال

 السجاز .
وهرر ا يتحقرر  بالسررردر السشرررؾب السرروهؼ )أي غضررر السؾلررؾف وغضررر السزرراف وغضررر الرر ي دخررل عميررر أل   حررؾ  

 {. ميسا  }و مؼ ت مؾ ى ت
ويجب التشلر أن ا رتخدام هر ا األ رمؾب ال يشل ري إال إذا  ران معشرى عامرل السرردر مؾضرع شرػ أو غرابرة، ؼيرأتي  

الذػ، سِسَؽ الر اكة سي التعوضر قؾلشرا: قعرَد قعرؾدا ، مرا دام ال عرل )قعرد  لريس سري مؾضرع  ه ا الشؾل لضزيل ه   ال رابة وه ا
 شػ.
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،  حررؾ: إكررراُم زيررٍد عسرررا  فيؤكذذد نفذذس عاممذذو إن كذذان مرذذدراً وتؾ ضرد السررردر لعاممررر هررؾ مررؽ  ررؾل التؾ ضررد الم غري،  
عسرررا  إكرامررا ، سررر)إكراما   لرريس تؾ ضرردا  لم ررل  ،  حررؾ: أكرررَم زيرردٌ ويؤكذذد مرذذدر عاممذذو إن لذذؼ يكذذؽ مرذذدراً ،  ٕٛٔ)جضرردٌ إكرامررا  

 .ٜٕٔ )أكرم ، بل هؾ تؾ ضد لسردر )أكرم 
 .السردر السبيؽ لعاممو: الشؾ  الثاني

وه ا الشؾل وإن  ان مقرؾد  الر يدي هرؾ بيران  رؾل عاممرر، ل شرر ال يخمرؾ مرؽ تؾ ضرد معشرى عاممرر السر  ؾر تؾ ضردا   
وبيان نذؾ  عاممذو، لكذؽ بيذان الشذؾ  ىذؾ ، تؾكيد معشى عاممو السذكؾرزمتان، هسرا: ل غيا ، ؼيكؾن له ا الشؾل سا دتان متبل

 الفاودة اْلىؼ.
 ويكؾن السردر موضشا  لمشؾل سي ّبلث لؾر: 

 ثضرا ، سقؾلشا: إكراما ، م عؾل مظم ، موضؽ لشرؾل عاممرر، أل رر ولرف إكراما  ،  حؾ: أكرمك زيدا  السردر السؾصؾ   ٔ)
 بقؾلشا: )كثضرا  .

األ دِ ، سر) ضَر : م عؾل مظم  موضؽ لمشؾل أل ر أضيم وألل ال بلم:  ررُت   ضرَ ،  حؾ:  رُت السردر السزا   ٕ)
 ضرا  مثَل  ضرِ األ دِ ، سقؾلشا:  ضرا ، م عؾل مظم ، ومثَل: ل ة لر، وهرؾ مزراف، و رضرِ : مزراف إليرر، سحر ف 

َِ ، و اب السزاف عشر)و   هؾ  ضر .الس عؾل السظم  ول تر ) ضرا  مثَل
السررردر الرر ي دخمررك عميررر أل العهديررة،  حررؾ:  رررُت الدررضَر )أي الدررضر الرر ي َتْعهررُد  تقرررد اإلخلررار عررؽ الدررضر   ٖ)

السعهؾد ال ي وقع مشػ بعضشر، ا تحزارا  لرؾرتر مثبل ، أو تقرد تذوير  ضرك اآلن بدرضر  راب  يعمسرر السخاطرب 
 ويعهد ،  ؾاء  ان مشػ أم مؽ غضرك.

 السردر السوضؽ لمعدد. :الشؾ  الثالأ

                                                 

إكرام: موتدأ، وهؾ مردر مزاف إلى ساعمر، وزيد: مزاف إلير مجرور ل غا مرسؾل محبل عمى أ ر ساعل، وعسررا: م عرؾل  ٕٛٔ
 بر بالسردر، وجضد: خور.

وىذا يفهم من التنوين أو  عليك أف تتنبو : أنك إذا قلت )ضربت ضراب ( فإف كنت تريد أتكيد الضرب فهو مؤكد لعاملو أما إف كنت تريد  ضراب شديدا  129ٕٜٔ
 قوؿ األوموين وىو يعدد األشياء كبو  قولو تعاذل } وكل شيء فصلناه تفصيال { اؼبراد تفصيال اتما فهذا من اؼببُت للنوع قاؿ الصباف يف   فهو مبُت للنوعالتنكَت 

بُُو َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمَُت{اليت تنوب عن اؼبفعوؿ اؼبطلق اؼببُت للنوع  قولو: "ال أعذبو" الضمَت للعذاب دبعٌت التعذيب فصح كونو ضمَت قاؿ الصباف : ومنو: }اَل ُأَعذِّ
 ا .فسقط ما قيل ىناؼبصدر واؼبراد عذااب عظيما فصح كوف اؽباء انئبة عن مبُت النوع 
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وه ا الشؾل وإن  ان السقرؾد الر يدي هؾ بيان العدد، ل شر ال يخمؾ مؽ تؾ ضد معشى عاممر الس  ؾر تؾ ضردا  ل غيرا ،  
وبيان عدد العامل، لكؽ بيان العذدد ىذؾ الفاوذدة ، تؾكيد معشى عاممو السذكؾرؼيكؾن له ا الشؾل سا دتان متبلزمتان، هسا: 

 .اْلىؼ
أُت ال ترراَب قررراءَتضؽِ ، وضررربُك العرردوَّ ضررربة ، وضررربُك العرردوَّ ضررربتضِؽ، وضررربُك العرردوَّ ضررَرَباٍت، ودارْت  حررؾ: قررر  

   ضشُة ال زاِء دورَتضِؽ.
 ات : تشبيي

 بلحل أن الس عؾل السظم  سي الحاالت الرثبلث ال برد أن ي ضرد التؾ ضرد، وقرد ي ضرد مرع التؾ ضرد: بيران الشرؾل، أو بيران  .ٔ
 العدد.

 قد يكؾن ال رض مؽ الس عؾل السظم  األمؾر الثبلّة، أعشي: التؾ ضد، وبيان الشؾل، والعدد. .ٕ
ان الشررؾل إذ إ ررر  رراسعَتضِؽ، سقؾلشررا: قررراءتضؽ، ي ضررد التؾ ضررد، وي ضررد بيرران العرردد، وي ضررد بيرر قررراءَتضؽِ  حررؾ: قرررأُت ال ترراَب  

 .  ولف بر) اسعتضؽ 
مررردرا آخررر، أو ا ررؼ ساعررل مثررال ال عررل : أكرمررك زيرردا إكرامررا سررر)إكراما   الررب الس عررؾل السظمرر  قررد يكررؾن سعرربل ، أو 

 م عؾل مظم   اللر هؾ ال عل )أكرم  و تأتي أمثمة اللؿية سي التدريلات .  

 اْلرياء التي تشؾب عؽ السفعؾل السظمق : 
هسا ابرؽ آجرروم واحردا  ذ رر  قد يح ف الس عؾل السظم  ويشؾب عشر أشياء، تجدها سي السظؾالت،  أخ  مشها اّشرضؽ لرؼ ير  ر 

 : رحسر ت
 اإلكراِم. بعَض  اإلكرامِ ، وأكرمُك زيدا   لَّ ،  حؾ: أكرمُك زيدا  )بعض(، و)كل(أما الم ان لؼ ي  رهسا: سم ل  .ٕ، ٔ

ألمهسا: أكرمُك زيدا  إكراما   لَّ اإلكراِم، سح ف السرردر: إكرامرا ، وحرل ل رل )كرل  محمرر، و ر لػ يقرال سري السثرال  
 الثا ي.
و عرب ل ل )كرل  و)بعرض : م عرؾال  مظمقرا ، أو  ا لرا  عرؽ السرردر السحر وف، وال يررا أن يقرال هرؾ مرردر، وال  

 يقال هؾ  ا ب عؽ الس عؾل السظم ، بل هؾ م عؾل مظم .)كسا سي التؾضيا خبلسا  للعزهؼ سي الثا ي .
،  حررؾ: قسررُك وقؾسررا ، السذذراد  آجررروم رحسررر ت:والثالررث مررؽ األشررياء الترري تشررؾب عررؽ السررردر، والترري ذ رهررا ابررؽ  .ٖ

 وجمدُك قعؾدا .
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 : السفعؾل السظمق ول هؼ ه ا الشؾل  قؾل:  
، برأن يكرؾن مذرتسبل  عمرى حروسرر ومعشرا ،  حرؾ: أكرمترر إكرامرا ، وذهورُك ذهابرا ، قد يكؾن لفغذو يؾافذق لفذظ فعمذو .ٔ

مرر سهرؾ ل غري،  حرؾ قتمترر قرتبل  ، وهر ا الشرؾل لريس ، بقؾلرر: )سرإن واسر  ل غرر ل رل سعوىذا ما سساه السؤلف لفغيذاً 
 مؽ أبؾاب الشيابة عؽ السردر، 

د يكؾن الس عؾل السظمر  يؾاسر  وهؾ ما يدسى السرادف بأن يكؾن وقد يكؾن معشاه يؾافق معشى فعمو دون لفغو  .ٕ
عرل، وذلرػ ال عل الشالب لر سري معشرا ، وال يؾاسقرر سري ل رل حروسرر، برأن ت رؾن حرروف السرردر غضرر حرروف ال 

  حؾ: جمدُك قعؾدا ، سإن معشى )جمس  هؾ معشى )قعد  عشد مؽ يقؾل بالترادف.
 و  لػ: ضربُتر لْ سا ، وسرحُك ج ال ، وقسُك وقؾسا . 
سه ا الشرؾل مرؽ براب الشيابرة عرؽ السرردر، ألن األلرل: قسرُك ؾيامرا ، سشابرْك ل غرة )وقؾسرا   عرؽ ل غرة )ؾيامرا  ، سهرؾ  

 .ٖٓٔ ذ ر  السؤلف بقؾلر: )وإن واس  سعمر دون ل غر سهؾ معشؾي ، وهؾ ما  دسير السرادفل ي وهؾ ا مؽ باب الشيابة.

 تدري 
 بضؽ الس عؾل السظم ، و ؾعر، والشالب لر، سي اآليات اآلتية: 

 }والراسات ل ا  سالزاجرات َزجر ا{.  ٕ)   }قال اذهْب سسؽ تلعػ مشهؼ سإّن جهشؼ جزاؤ ؼ جزاء  مؾسؾرا {.  ٔ)
 }سبل تسضمؾا  لَّ السضلِ {.  ٗ)               ل اريات َذرو ا{.}وا  ٖ)
 }ويريد ال يؽ يتلعؾن الذهؾاتِ أْن تسضمؾا ميبل  عغيسا {.  ٙ)     }وجاهدهؼ بر جهادا   وضرا {.  ٘)

                                                 

ٖٔٓ
وىذذذا عمذذى مذذذى  الكذذؾفييؽ، واختذذاره ابذذؽ مالذذػ والرلذذي، الذذذيؽ يقؾلذذؾن: إن الشاصذذ  فذذي نحذذؾ: قسذذُت وقؾفذذًا، ىذذؾ )قسذذُت(، وىذذؾ   

وأما عمى قؾل الذيؽ يقؾلؾن إن الشاص  لمسردر )وقؾفًا( مذثل ىذؾ فعذل مقذدر بسعشذاه، واْلصذل عشذدىؼ: ُقْسذُت وقفذُت وقؾفذًا، فيذذا  اْلصح.
 شؾ  عشدىؼ ليس مؽ باب الشيابة.ال

 فالحاصل: أن السفعؾل السظمق مؽ حيأ مؾافقتو لفعمو الشاص  وعدم السؾافقة نؾعان: 

 نحؾ قست حياما . لفغي، وىؾ ما يؾافق في المفظ والسعشى، وىذا ليس مؽ باب الشيابة اتفاقاً  (ٔ)

وذ  عذؽ السرذدر عشذد الكذؾفييؽ وابذؽ مالذػ والرلذي رحسيذؼ ه معشؾي، وىؾ ما يؾافق في السعشذى دون المفذظ، وىذؾ مذؽ بذاب الشا (ٕ)
 الذيؽ يقؾلؾن الشاص  لذ)وقؾفا( في : قست وقؾفا مثل ، ىؾ )قست( السؾجؾدة ، تعالى
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  ِ {.}وال تلدظها  لَّ اللد  ٛ)                                  }وإْن تعدْل  لَّ عدلٍ ال يؤخ  مشها{.  ٚ)
َتضِؽ {.  ٜ) َتضؽِ {.  ٓٔ)   }وقزضشا إلى بشي إ را ضل سي ال تاب َلُتْ ِدُدنَّ سي األرِض َمرَّ  } شع بهؼ َمرَّ

 جؾاب التدري 
: م عؾل مظم  موضؽ لمشؾل أل ر ولف بر)مؾسؾرا  ، والعامل سي السردر هؾ: )جزاؤ ؼ .ٔجؾاب )    جزاء 
لعاممر، والعامل سي األول هؾ ا رؼ ال اعرل )الرراسات ، والعامرل سري الثرا ي   ل ا ، وزجرا : م عؾل مظم  مؤ د ٕجؾاب )

 هؾ ا ؼ ال اعل )الزاجرات .
  ذروا : مررردر مؤ ررد لعاممررر، والعامررل هررؾ ا ررؼ ال اعررل )الرر اريات ، و رر لػ يقررال سرري قؾلررر تعررالى }سالعالرر ات ٖجررؾاب )

 عر ا { وقؾلر أيزا }سال ارقات سرقا {.
: م عؾل ٗجؾاب )  مظم ، أو  قؾل:  ا ب عؽ السردر، والعامل هؾ)تسضل .   لَّ
 وعبلمة  ؾن )كلَّ  م عؾال  مظمقا  أن يأتي بعدها: مردر،  سا هشا سقد جاء: )كلَّ السضل . 
   جهادا : م عؾل مظم ، موضؽ لمشؾل أل ر ولف بر)كوضرا  ، والعامل ؼير )جاهد .٘جؾاب )
  ر ولف بر)عغيسا  ، والشالب لر )تسضل .  ميبل : م عؾل مظم ، موضؽ لمشؾل ألٙجؾاب )
: م عؾل مظم ، أو  قؾل:  ا ب عؽ السردر السح وف، والعامل: )تعدل .ٚجؾاب )     لَّ
: م عؾل مظم ، أو  قؾل:  ا ب عؽ السردر السح وف، والعامل: )تلد  .ٛجؾاب )     لَّ
 وقؾسا  وهؾ)لت ددنَّ .  مرتضؽ: م عؾل مظم ، والعامل ؼير مؽ غضر ل غر،  حؾ: قسُك ٜجؾاب )
   مرتضؽ: م عؾل مظم ، والعامل ؼير مؽ غضر ل غر وهؾ)لت ددنَّ .ٓٔجؾاب )
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 السبحأ الثالأ
 عر  الزمان وعر  السكان

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 
َم ، َوالمَّْيَمَة ، َوَغْدَوًة ، َوُبْكَرًة ، َوَسَحًرا ، )) َعْرُ  الَّزَماِن ُىَؾ : اْسُؼ الزََّماِن اْلَسْشُرؾُب بَتْقِديِر )) ِفي (( َنْحَؾ : اْلَيؾْ  

َؾ : اْسُؼ اْلَسَكاِن َوَغًدا ، َوَعَتًسة ، َوَصَباًحا ، َوَمَداًء ، َوَأَبًدا ، َوَأَمًدا ، َوِحيًشا . َوَما َأْرَبَو َذِلَػ َوَعْرُ  اْلَسَكاِن ىُ 
اَم ، َوَوَراَء ، َوَفْؾَق ، َوَتْحَت ، َوِعْشَد ، َوَمَع ، َوِإَزاَء ، َوِحَذاَء ،  اْلَسْشُرؾُب بَتْقِديِر )) ِفي (( نْحَؾ : َأَمامَ  ، َوَخْمَف ، َوُقدَّ

 َوِتْمَقاَء ، َوَثؼَّ ، َوُىَشا . َوَما َأْرَبَو َذِلَػ (( .

 الذرح
 والسراد بر سي عرف الشحاة: الس عؾل ؼير.،  الغرف سي الم ة: الؾعاء 
 الزمان، وعرف السكان. والغرف  ؾعان، عرف 
 والغرف هؾ: ا ؼ مشرؾب يشترب عمى تقدير "سي"، ي  ر لويان زمان ال عل أو مكا ر. 
 حررؾ: لررسُك يررؾَم الخسرريِس، سررالغرف، دال عمررى أن )الررريام  حالررل سرري )يررؾم الخسرريس ، سررالغرف )يررؾم  يذررضر  

 حرف.ويدل عمى "سي" الدالة عمى الغرؼية، بحضث تدتظيع أن تزع قومها ه ا ال
بأن تقؾل: لسُك سي يؾِم الخسيس، و)لام  سي )لسُك : سعل ماض، والتاء: ضرسضر متررل موشري عمرى الزرؼ،  

سرري محررل رسررع ساعررل، ويررؾَم: عرررف مشرررؾب، وعبلمررة  رررلر ال تحررة، متعمرر  بررر)لسك ، سالعامررل سرري )يررؾم  هررؾ ال عررل 
 إلير.)لسك ، و)يؾم  هي التي تسسك معشا ، و)يؾم  مزاف، و)الخسيس : مزاف 

و  لػ: وق ُك يسضَؽ زيدٍ ، سالغرف )يسرضَؽ  يردل عمرى أن )الؾقرؾف  حررل سري )يسرضؽ زيرد ، سرالغرف )يسرضؽ  يردل  
عمررى معشررى "سرري" ويذررضر إلضهررا، ويسكررؽ أن تزررع قومهررا "سرري"، بررأن تقررؾل: وق ررك سرري يسررضؽ زيررد، أو سرري جهررة يسررضؽ زيررد، 

 رررإعراب )لرررسك ، و)يسرررضؽ : عررررف مكررران مشررررؾب، و)يسرررضؽ  عررررف مكررران، أل رررر يررردل عمرررى مكررران، وإعرررراب )وق رررك  
وعبلمررة  رررلر ال تحررة، وهررؾ متعمرر  بررر)وقف ، و)وقررف  هررؾ العامررل سرري الغرررف )يسررضؽ ، والغرررف )يسررضؽ  هررؾ الرر ي تسررؼ 

 معشا ، و)يسضؽ : مزاف، و)زيد : مزاف إلير.
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 العلقة بيؽ التدسية المغؾية واالصظلحية لمغر 
العبلقة بضؽ التدسية الم ؾية وااللظبلحية لمغرف، سالغرف سي األلل  سرا قمشرا مؽ ال بلم الداب  يسكؽ أن   هؼ  

ما  ان وعراء لذريء، وتدرسى األوا ري عروسرا  أل هرا أوعيرة لسرا يجعرل سضهرا، و رسضك األزمشرة واألمكشرة عروسرا  ألن األسعرال 
 تحرل سضها، سرارت  األوعية لها.

 ل:ويسكؽ أن  عرف  ل  ؾل مؽ الغرسضؽ وحد  بأن  قؾ  
 : ما يدل عمى وقٍك وقع ؼير الحدث،  حؾ: لسُك رمزاَن.عر  الزمان ىؾ
 : ما يدل عمى مكاٍن وقع ؼير الحدث،  حؾ: وق ُك يسضَؽ زيٍد.عر  السكان ىؾ

   :تشبيو 
إذا لررؼ يكررؽ الغرررف عمررى تقرردير )سرري  سرربل يعرررب عرسررا ، بررل يكررؾن  دررا ر األ ررساء عمررى حدررب مررا أ ررر ػِووْ ٓووٖ اُزؼش٣ووق 

مررل، ؼيكررؾن سرراعبل  وم عررؾال  وموترردأ وخورررا ،  حررؾ: }لضشرر َر يررؾَم الررتبلقِ { و}وأ رر رهؼ يررؾَم اآلزسررةِ {، سقؾلررر  ررلحا ر يظملررر العا
ألن السعشى ال يدتؿيؼ عمى تقدير )سي ، ألن اإل  ار ليس سري يرؾِم الرتبلق -وتعالى )يؾَم  م عؾل بر ال عرف سي اآليتضؽ 
إال أن يجعررل الس عررؾل الثررا ي محرر وسا ، أي: لضشرر َر الشرراَس العرر اَب سرري يررؾم  -رويررؾِم اآلزسررة، بررل السقرررؾد أن التخؾيررم مشرر

و حرؾ:  التبلق، ؼيكؾن قؾلر )يرؾَم الرتبلق  عررف لرر)الع اب ، ولريس عرسرا  لرر)اإل  ار ، أي: العر اب الؾاقرع سري يرؾم الرتبلق.
 .و حرررؾ: يؾُمشرررا يرررؾٌم  رررعضٌد،  ير )سيجاء يؾُم الجسعة، سقؾلشا )يؾُم  ساعل ال عرف، ألن السعشى ال يدتؿيؼ عمى تقد

 و بلهسا ال يرما لمغرؼية، لعدم لحة تقدير )سي . سقؾلشا )يؾُم  األولى موتدأ، و)يؾٌم  الثا ية خور،

 أقدام الغر 
 كل مؽ عرف الزمان والسكان يشقدؼ إلى قدسضؽ: السوهؼ، والسختص.

 السبيؼ  :القدؼ اْلول
أي: غيذر مقذدر بابتذداء معذيؽ ونيايذة معروفذة، كذذ)أبدًا، وأمذدًا، ن غٌر ممددر ما دل على زمىؾ عر  الزمان السبيؼ،  

 تمول: سرت حٌنًا ومدة وولتًا. وهو الذي ال ٌمع جوابًا لـ)متى ، كم ( وحيشًا، ووقتًا، وزمانًا، ومدًة(.
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 السوهؼ، وهؾ  ؾعان: ضدوهؾ  : عرف الزمان السختص، القدؼ الثا ي

 وه ا ّبلّة أضرب:علوم دل على مما أي  السقدر السعمؾم،  أ

 السعرف بالعمسية،  ر)رمزان ، وأ ساء الذهؾر وال رؾل. .ٔ
السعرررف باإلضرراسة، وهررؾ مررا أضرريم مررؽ الغررروف السوهسررة إلررى مررا يزيررل إبهامررر وشررضؾعر،  ررر)زمان الذررتاء، وزمرران  .ٕ

 الربيع، ووقك الريم .
 تمع جوابًا لـ"متى" وكلها السعرف بأل،  ر)الضؾَم، والرلاَح، والسداَء . .ٖ
َمهان َمْعلُهوم )السعدود(السقدر غير السعمؾم،  ٕ َا ،  رر)أ وؾل، وشرهر، وههو  ٌمهع جوابًها لهـ"كم" َوُهَو َما لَههُ ِمْمهَدار مهن ال

بر) اعة ويؾم  مدة زمشية محددة بدقا   معدودة و اعات محررؾرة  رأن  و شة، وعام، و اعة، ويؾم بذرط أن يراد
  ٖٔٔدؾيقة، و أن يراد بر)يؾم  أربع وعذرون  اعة .وإال  ا ا مؽ السوهؼ. يراد بر) اعة   تؾن 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 أقدام عر  السكان
 عرف السكان قدسان: 

 : عرف السكان السوهؼ.القدؼ اْلول
وؾطة تحردد جؾا لرر، وهرؾ ّبلّرة السراد برر: مرا لريس لرر هضئرة وال شركل محدرؾس وال حردود تحررر  برضؽ  هايرات مزر 
 أقدام:

                                                 
ٖٔٔ
 ك٤ٜحلهٞالٕل لٓٔحلدٍلػ٠ِلٝجٚلٖٓلجُصٓحٕلدٕٝلٝجٚلُٝٚلجخطصحالٖٓلذؼضلجُٞجٞٙلليرحدحلٝٓعحءلٝضذ٠لٝٗذٞٛحلل

دحش٤سلضش٣ٞنلجُ لٕلأٜٗحلٖٓلجُٔ طصلٝٛٞلٓوطض٠لًلّلجذٖلٛشحّلك٢لجحٓؼٚلٝجذٖلهحظْلجُٔسجد١للػ٤ِٚلك٢جُوٍٞلجألٍٝل لٗصل

ٝؿ٤سٛٔحلد٤ لهحُٞجللٓحليِخلٖٓلجُصٓحٕلجٞجذحلُٔط٠لًشٜسلزٓضحٕلكٔ طصلأٝلُي)ًْ(ل٤ٓٞ٤ًٖلكٔؼدٝدلأٝلُٜٔحلكٔ طصلٓؼدٝدلًأظٔحءل

ٜٗحلضصِخلإٔلضٌٕٞلجٞجذحلُي)ٓط٠ل(لٗذٞلٓط٠لجثصل لكطج٤دلضذ٠لأٝلجُشٜٞزل"لٓوطضحٙلإٔليرحدحلٝٓعحءلٝٗذٞٛحلدجخِسلك٢لجُٔ طصلأل

لٓعحءل

ٕلٓحل٣ طصلذٞجٚلدٕٝلٝجٚلًصرححلػ٘دلئضحكسلجألظٔحءلجُٔرٜٔسلُِجَٔللهحُٞجلئلُؼِٔحءلك٢لذحخلجإلضحكسلٗصلػ٤ِٚلجلجُوٍٞلجُلح٢ٗل 

ٌن ( ومدة وولت وزمن  وما ٌختص بوجه دون ) حـمراد بالمبهمة ما ال ٌختص بوجه كوال"لال همع الهوامع : ٝٓعحءلٖٓلجُٔرْٜلل
كذا "لٝجػطسللجُصرحٕلػ٤ِٚلٗحهللػٖلجُش٢٘ٔلهحتلل للوجه كنهار وصباح ومساء وغداة وعشٌة بخالف ما ٌختص بتعرٌف أو غٌره

ٍذ مما ال اختصاص له لالوا، وفٌه أن نحو نهار من المحدود اللهم إال أن ٌراد به مطلك ولت كما لالوه فً ٌوم كما سٌأتً لكن ٌكون حٌنئ
لإال أن ٌراد مطلك ولت، شمنً. وفً شرح ابن غازي أن المحدود ما دل على عدد صراحة كٌومٌن وأسبوع وشهر وسنة فتأمل
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أ ررساء الجهررات ومررا ألحرر  بهررا، سأ ررساء الجهررات هرري )أمرراَم  ومثمهررا )ُقررداَم ، و)وراَء  ومثمهررا )خمررَف ، و)يسررضَؽ ،  .ٔ
و)يدرراَر  ومثمهررا )شررساَل ، و)سررؾَق ، و)تحررَك ، ومررا ألحرر  بهررا  حررؾ: )عشررَد ، و)لرردى ، و)وْ ررَ   بتدرركضؽ الدررضؽ، 

  ، و)ِح اَء ، و)مَع ، و)تمقاَء ، و)َّؼَّ ، و)ُهشا .و)بضَؽ ، و)إزاءَ 
 ويؾجد أل اظ أخرى سضها خبلف،  تعرسها سي  تب أخرى. 

،  حؾ: مضل، وسر ر ، وبريرد، وقررلة، و ضمرؾ مترر، وغمرؾة،  قرؾل:  ررت سر رخا ، ومذرضك أسساء السقادير السكانية .ٕ
 ّة أميال، والوريد أربعة سرا   .غمؾة  )وال مؾُة ما ة بال، والسضل ألف بال، وال ر   ّبل

، وشرررح هرر ا القدررؼ  رريأتي سرري  تررب أخرررى، مذذا صذذيغ عمذذى وزن )َمفَعذذل( بفذذتح العذذيؽ أو )َمفِعذذل( بكدذذر العذذيؽ .ٖ
 لمدسع{. مقاِعدَ ومثالر: }وأ ا  شا  قعد مشها 

وزن )َمْ َعررل  واعمررؼ أن  ررؾن الجهررات مررؽ الغررروف السوهسررة مسررا ات رر  عميررر، أمررا  ررؾن السقررادير ومررا لرريغ عمررى  
 و)َمْ ِعل  مؽ الغروف السوهسة سؽير خبلف، وتحقض  ه   السدألة سي  تب أخرى.

 : عرف السكان السختص.القدؼ الثاني
السوهؼ، أي: هؾ ما لر هضئة وشكل محدرؾس وحردود تحررر  برضؽ  هايرات مزروؾطة تحردد جؾا لرر،  حرؾ:  ضدوهؾ  

 ة .ار، وبضك، وغرسة، وبدتان، وحديقمدجد، ود

 كام اْلقدام الدابقةأح
 بعد أن عرسك عرف الزمان السوهؼ والسختص وعرف السكان السوهؼ والسختص: 

 ، ل ررؽ بذرررط أن بجسيررع أقدررامهسا  يشرررب مظمقررا  )أي:  ررؾاء أكرران موهسررا  أم مخترررا   )عذذر  الزمذذان(سرراعمؼ أن  [ٔ]
 يتزسؽ معشى )سي .

 مثال السوهؼ:  رُت حضشا ، ومثال السختص: لسُك رمزاَن.
الجيذات ومذا ألحذق أعشري: أما عر  السكان فل يشر  مشو عمى الغرريذة إال السذبيؼ بأقدذامو الثلثذة الدذابقة،  [ٕ]

 وما صيغ عمى وزن َمفَعل وَمفِعل. والسقادير بيا
مثال الجهات: وق ُك أمراَم السشورِر، ومثرال السقرادير:  ررُت مريبل ، ومثرال مرا لريغ عمرى وزن َمْ َعرل وَمْ ِعرل: جمدرك  
 ْجِمَس زيدٍ ، ورمضُك َمرمى زيدٍ .مَ 
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وهرر   األقدررام الثبلّررة، أعشرري: الجهررات والسقررادير ومررا لرريغ عمررى وزن َم َعررل وَم ِعررل، يجررؾز  ررروها عمررى الغرؼيررة  
 السكا ية ات اقا ،  ؾاء قمشا إن السقادير وما ليغ عمى وزن َم َعل وَم َعل موهسة أم ال.

الجرر )سري ، إال مرا ا رتثشي، سربل  فر عمى الغرؼية، بل يجب جر  بحر ، سبل يجؾز  رلأما عر  السكان السختص 
يجؾز أن تقؾل: جمدُك الداَر، بل يجب أن تقؾل: جمدُك سري الرداِر، وال يجرؾز أن تقرؾل:  سرُك الوضرَك، برل يجرب أن تجرر  

 بر)سي  ستقؾل:  سُك سي الوضِك.
َل ، ؼيجررؾز أن تقررؾل:  رركشُك الررداَر أو الوضررَك، و زلررُك ويدررتثشى مررؽ ذلررػ: ّبلّررة أسعررال، وهرري: )َ ررَكَؽ، وَ ررَزَل، وَدَخرر 

 الداَر أو الوضَك أو الومَد، ودخمُك الداَر أو الوضَك.

 تشبيو
الغرف والجار والسجرور ال بد أن يتعمقا بذيء يتسسان معشا ، وه ا الذيء )أي الستعمَّ   يكؾن واحدا  مؽ األشرياء  
 اآلتية:

 جمدك سي السدجد  . :  ر)جمس ، قعد    حؾ ) ال عل .ٔ
 :  ر)جالس ، قاعد   حؾ )أ ا جالس عشدك  . ا ؼ ال اعل .ٕ
 :  ر)مزروب ، م زؾب   حؾ )زيد مزروب أمامػ ، } غضر الس زؾب عمضهؼ { . ا ؼ الس عؾل .ٖ
  حؾ ه ا الدواء ُمرّّ عمى لدا ي :  ر)طؾيل ، قرضر، شريم  ٕٖٔ الر ة السذوهة .ٗ
 كر)أ د السؤول بذجال ، وأر ب السؤول بجلان    حؾ أ ك أ ٌد عميَّ وأ ك أر ب عشدي :  الجامد السؤول بالسذت  .٘

                                                 
تدؿ عليو كل كلمة من ىذه الكلمات،  صبيل، أبيض، حسن، حلو... و... فما الذيقاؿ النحو الويف : كبو  ثبواًت عامًّا". "اسم مشتق؛ يدؿ على ثبوت صفة لصاحبها صفة اؼبشبهة ال ٕٖٔ

 لنأخذ مثاًل كلمة: "صبيل" فإهنا اسم مشتق، يدؿ على أربعة أمور ؾبتمعة: ونظائرىا؟
 أوؽبا: اؼبعٌت اجملرد الذي يسمى: "الوصف"، أو "الصفة". وىو ىنا: اعبماؿ.
يتحقق وجوده إال فيها. وإف شئت فقل: ىو اؼبوصوؼ الذي يتصف هبذا الوصف، "الصفة"...، وال ديكن أف يوجد اثنيها: الشخص، أو غَته من األشياء اليت ال يقـو اؼبعٌت اجملرد إال هبا، وال 

زمنة ثبواًت عاًما؛ أي: ألواؼبراد بو يف اؼبثاؿ: الشخص الذي ننسب لو اعبماؿ، ونِصُفو بو. اثلثها: ثبوت ىذا اؼبعٌت اجملرد "الوصف، أو: الصفة" لصاحبو يف كل ا الوصف مستقاًل بنفسو بغَت موصوفو.
لى اغباؿ وحده، وال على اؼبستقبل كذلك، وال يقتصر على االعًتاؼ بتحققو ووقوعو شاماًل األزمنة الثالثة اؼبختلفة؛ فال خيتص ببعض منها دوف آخر، دبعٌت أنو ال يقتصر على اؼباضي وحده، وال ع

الثالثة؛ أبف يصاحب موصوفو فيها. فوصف شخص ابعبماؿ على الوجو الوارد يف العبارة السابقة معناه االعًتاؼ ابعبماؿ لو، وأف ىذا زمنُت دوف انضماـ الثالث إليهما؛ فال بد أف يشمل األزمنة 
 اعبماؿ اثبت متحقق يف ماضيو، ويف حاضره، ويف مستقبلو، غَت مقتصر على بعض منها. "وؽبذا نتيجة حتمية ذبيء يف األمر الرابع التارل".

يقتضي أف يكوف اؼبعٌت اجملرد الثابت وقوعو وربققو ليس أمًرا حاداًث الآف، وال طارًًئ ينقضي بعد زمن قصَت.  -كما أوضحناه-زمة ذلك الثبوت اؼبعنوي العاـ للموصوؼ ودوامو؛ ألنو رابعها: مال
دبعقوؿ أف يصحبو يف ماضيو وحاضره ومستقبلو من غَت أف يكوف  ؛ إذ ليسٔلدائموإمنا ىو أمر دائم مالـز صاحبو "اؼبوصوؼ" طوؿ حياتو، أو أطوؿ مدة فيها حىت يكاد يكوف دبنزلة ا

فزمن اؼبفارقة أقصر من زمن اؼبالزمة الطويلة اليت ىي ابلدواـ أشبو. ومن مث كاف ىذا األمر  ٖ؛ فاعبماؿ مثاًل ال يفارؽ صاحبو، وإف فارقوٕمالزًما لو، أو كاؼبالـز
 .  الرابع نتيجة للثالث
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 ، زيد ضّراب لمعدو  ٖٖٔ:  ر)عميؼ ، وقدير   حؾ }  ت عمى  ل شيء قدير { لي ة السلال ة .ٙ
  ر)أحدؽ ، أسزل   حؾ زيد أحدؽ مؽ  عضد ،  أسَعل )ب تا العضؽ  الت زضل .ٚ
 أْكٍل ، الدكؾت   حؾ الدكؾت عؽ الدؽير جؾاب . :  ر)َضْربٍ ،السردر .ٛ

يكؾ ررران )أي الغررررف والجرررار  -ولرررؼ يكرررؽ محررر وسا  دل عمرررى وجرررؾد  دلضرررل-سؽ هررر   األشرررياء  رررروإذا لرررؼ يؾجرررد واحرررد  
مثال الخورر )زيرد عشردك  مثرال الرر ة )لهرؼ عر اب مرؽ رجرز ألريؼ    حاال  أو لمة لمسؾلؾل والسجرور  خورا  أو ل ة  أو

 ٖٗٔ خرة ع اب عغيؼ  )لهؼ سي اآل
أحرد هر   السعشرى ال يدرتؿيؼ إن عمقشرا الجرار والسجررور والغررف ب ران و  لػ إذا وجدت ه   األشياء الثسا ية، ل ؽ  

شرياء  حررؾ )ترررمضهؼ بحجررارة مرؽ  ررجضل   سررر)مؽ  ررجضل   ال يسكرؽ تعميقهررا بال عررل السؾجررؾد )تررمضهؼ  أل ررر لرريس السعشررى األ
وبسرا أن حجرارة   ررة سرر)مؽ  رجضل  لر ة ، إذ السعشرى حجرارة مرؽ  رجضل ،  م  بحجارة ترمضهؼ مؽ  جضل بل السعشى متع

 ، وت رضمر يأتي سي باب الجار والسجرور إن شاء ت.ٖ٘ٔ

 أمثمة عمى عرو  الزمان
لرررسُك الضرررؾَم، لرررسُك يرررؾَم الخسررريسِ ، لرررسُك يؾمرررا  طرررؾيبل ، اعت  رررُك المضمرررَة اللارحرررة، اعت  رررُك لضمرررة ، اعت  رررُك لضمرررَة  

جسعررِة، زار رري غرردوَة، أزورك بكرررَة الدرروِك، أزورك بكرررَة، ذاكرررُت در رري  ررحرا ، إذا لررؼ ترررد يؾمررا  بعضشررر، إذا جئتشرري غرردا  ال
،  رراسر أخرري لررلاحا ، ولررَل القظرراُر مدرراء ، ال ألررحُب االشررراَر أبرردا ، ال أقترررُف الذررر أمرردا ، رَسة َ أكرمتررػ،  ررأزورك عَترر

 .ٖٙٔلاحوُك زيدا  حضشا  مؽ الدهر
                                                 

 شيء( متعلق بػ)قدير(.  )على كل ٖٖٔ
)يف الآخرة  ؼ)عندؾ( متعلق دبحذوؼ خرب أو نقوؿ شبو اعبملة خرب ، و)من رجز( متعلق دبحذوؼ صفة لػ)عذاب( أو نقوؿ اعبار واجملرور يف ؿبل رفع صفة . ٖٗٔ

 ( يف ؿبل نصب حاؿ من )عذاب(  و)ؽبم ( خرب و)عذاب( مبتدأ 

  أو نقوؿ اعبار واجملرور يف ؿبل جر صفة .نقوؿ اعبار واجملرور متعلق دبحذوؼ صفة  135

 :  )غدوَة( و)بكرَة(  ٖٙٔ
والتأنيث، كقولنا: آتيك  شخص، لعلمية الفهما علماف على ذلك الوقت اؼبعُت من يـو معُت  سبنعاف من الصرؼ إذا أريد هبما: غدوة وبكرة يـو معُت (ٔ

 ، -كبكرة غد مثالً -بكرَة، إذا أردت بكرة يـو معُت 
َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا ()َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َأْف َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا ) كبو ، ألهنما حينئذ نكراتف صرفا ت هبما غدوة وبكرة غَت معينا أما إف أردو  (ٕ ( الن اُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ

 .ىذا رأي الزجاج وابن طاىر واألىدؿ 

الدماميٍت والرضي والسمُت ال ديكن شرحو ىنا ألنو يتوقف على فهم علم اعبنس  ره الصباف واختا آخر أشهر من ىذا الرأي الذي ذكرانه  ىناؾ رأيو 
 ،  نؤخره لكتب أخرى إف شاء هللا (
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 عمى عرو  السكان أمثمة
جمدُك أماَم األ تاذِ مؤدب ا،  ار السذاُة خمَف الر لانِ ، مذى الذررطيُّ ُقرداَم األمضرِر، وقرَف السررمؾَن بعُزرهؼ وراَء  

، وقررف الِقر ُّ تحرَك السا رردةِ ، لزيردٍ مشرررزلٌة عشرَد األ رتاِذ،  رراَر مرع  ررميساَن أخرؾ ، لشررا داٌر إزاَء  بعرضٍ ، جمدرُك سررؾَق ال ر ريِّ
 ضِل، جمس أخي ِح اَء أخيػ، جمَس أخي ِتمقاَء داِر أخيػ، }وأزل شا َّؼَّ اآلخريؽ{، َجَمَس زيٌد هشا لحغة .الش

 تدري 
 ا تخرج الغرف مسا يأتي، واذ ر العامل ؼير: 

 قؾلر تعالى }خالديؽ سضها أبدا {.  ٕ)       قؾلر تعالى }ولْؽ يتسشَّؾ  أبدا  بسا قدمْك أيديهؼ{.  ٔ)
 قؾلر تعالى }وهلِل السذرُق والس رُب سأيشسا تؾلؾا سَثؼَّ وجُر ِت{.  ٗ)            تعالى } جعمهسا تحَك أقداِمشا{.قؾلر   ٖ)
 }ويؾم يحذرهؼ  أْن لؼ يموثؾا إال  اعة  ِمَؽ الشهارِ {.  ٙ)                                  جئتَػ َ َحَر.  ٘)
ى َوُهْؼ َيْمَعُوؾَن ) }  ٛ)                           }سالس ضراتِ ُللحا {.  ٚ)  { َٜٛأَوَأِمَؽ أَْهُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَضُهْؼ َبْأُ َشا ُضح 
 }ربِّ ابِؽ لي عشدك بضتا  سي الجشة{.  ٓٔ)                  }وجاءوا أباهؼ عذاء  يلكؾن{.  ٜ)
ا يرتْع ويمعْب{.  ٕٔ) {.}ُيَزلُّ بر ال يؽ   روا يحمؾ ر عام ا ويحرمؾ ر عاما    ٔٔ)  }أْر ْمر معشا غد 
 }وإذا ُلِرَسْك أبراُرهؼ تمقاَء ألحاِب الشار{.  ٗٔ)                  }وهؾ القاهُر سؾَق علاد {.  ٖٔ)
 }أتاها أمر ا ليبل  أو  هارا {.  ٘ٔ)

 عٞاة اُزذس٣ت

 ؼير. )يتسشؾ  ، سهؾ العاملال عل   أبدا : عرف زمان مشرؾب، متعم  برٔجؾاب )
 .وهؾ ا ؼ ال اعل   أبدا : عرف زمان مشرؾب، والعامل ؼير: )خالديؽ ٕجؾاب )

                                                                                                                                                                             

فيمنعاف من الصرؼ إف أريد هبما معُت ويصرفاف إف دل يرد هبما معُت يف لغة قليلة عن العرب كما ( ، وعشية  وما قيل يف )غدوة وبكرة( يقاؿ يف )عَتمة
 .يصرفوف )ينونوف( عتمة وعشية مطلقا أي سواء أريد هبما معُت أـ ال  على خالؼ ىذا فهم  وأكثر العرب،  ؿ الدماميٍت قا

سبنع من الصرؼ إذا أريد هبا سحر يـو معُت، كقولنا: آتيك يوـَ اعبمعة سحَر، وإمنا منعت من الصرؼ: )للعلمية والعدؿ( عن فهي )سحر(، أما و  
َناُىْم ِبَسَحٍر  وأما إف أريد سحر غَت معُت نكر ونوف }  ، وىي يف ىذه اعبملة: بدؿ بعض من كلعن تعريفو بػ)اؿ(( أي للعدؿ السحر)  .{ ِإال  آَؿ ُلوٍط قَب يػْ
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  تحَك: عررف مكران مشررؾب، متعمر  بسحر وف م عرؾال  ّا يرا ، أو  قرؾل: تحرك مرع الزرسضر السدرتتر سري محرل ٖجؾاب )
  رب م عؾل ّان لر) جعل .

غرؼيررة، يذررار بررر لملعضررد، سهررؾ بسعشررى هشرراك، وهررؾ   َّررؼَّ: ا ررؼ إشررارة موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل  رررب عمررى الٗجررؾاب )
متعم  بسح وف خور لمسوتدأ )وجر .ومثمر }وأزل شا َّؼَّ اآلخرريؽ{ و }ومظرال َّرؼَّ أمرضؽ{ سقؾلرر تعرالى )َّرؼَّ  سري األولرى 

 .وهؾ ا ؼ م عؾل  متعم  بر)أزل شا ، وسي الثا ية متعم  بر)مظال 
 ر ال تحررة، وهررؾ مسشررؾل مررؽ الررررف أل ررػ تريررد  ررحر يررؾم معررضؽ   ررحَر: عرررف زمرران مشرررؾب وعبلمررة  رررل٘جررؾاب )

 .متعم  بال عل )جئتػ  
 )يمبذأ(، وقمشذا ىشذا مذبيؼ ْلنذو ال يذراد بذو وقذت محذدودالفعذل ساعًة: عر  زمان مبيؼ مشرؾب عمى الغررية، والعامل ريذو:   ٙجرؾاب )

 .كذ)ستيؽ دحيقة (
 ة، متعمرر  بررر)الس ضرات ، أي: الس ضرررات سرري وقررك الرررلا  لررلحا : عرررف زمرران مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررٚجررؾاب )

 .والس ضرات ا ؼ ساعل 
: عرف زمران مشررؾب، وعبلمرة  ررلر ستحرة مقردرة عمرى األلرف السح وسرة اللتقراء الدراكشضؽ، مشرع مرؽ ٛجؾاب )   ضحى 

 )يأتضهؼ .ال عل عهؾر ال تحة التع ر، والعامل ؼير: 
 )جاءوا .ال عل  رلر ال تحة، والعامل ؼير:   عذاء : عرف زمان مشرؾب، وعبلمة ٜجؾاب )
)ابرؽ ، وإمرا أن يتعمر  بسحر وف حرال مرؽ ال عل   عشرَد: عررف مكران مشررؾب، وهر ا الغررف إمرا أن يتعمر  بررٓٔجرؾاب )

)بضتا  ،  ان ل ة لر)بضتا   سمسا قدم عمير أعرب حاال ، عمرى القاعردة القا مرة: إن لر ة الش ررة إذا تقردمك عمضهرا تعررب 
 حاال .

   عاما  سي السؾضعضؽ: عرف زمان، عامل األول: )يحمؾ ر ، وعامل الثا ي: )يحرمؾ ر  ٔٔجؾاب )
   غدا : عرف زمان مشرؾب، وعاممر: )أر ل .ٕٔجؾاب )
وهرر ا السحرر وف إمررا خوررر أو حررال، قررال  محذذذو ، أو )القذذاىر(  سررؾَق: عرررف مكرران مشرررؾب، وعاممررر هررؾ: ٖٔجررؾاب )

 جر:الدسضؽ الحموي: )سؾق  ؼير أو 
 )القاهر ، وال ؾؾية هشا علارة عؽ اال تعبلء وال ملة.وهؾ  أعهرها أ ر مشرؾب با ؼ ال اعل قومر:  .ٔ
 أ ر مرسؾل عمى أ ر خور ّان أخور عشر بذضئضؽ، أحدهسا: أ ر قاهر، والثا ي: أ ر سؾق علادة بال ملة والقهر. .ٕ
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وقررد ذ ررر "  وهررؾ القرراهر مدررتعميا  أو غاللررا   أ ررر مشرررؾب عمررى الحررال مررؽ الزررسضر سرري )القرراهر ،  أ ررر قضررل: .ٖ
 أوجها  أخرى رحسر ت، ه   الثبلّة أحدشها.

   ِتمقاَء: عرف مكان مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة، والعامل ؼير: )لرسك .ٗٔجؾاب )
   ليبل : عرف زمان مشرؾب، والعامل: )أتاها .٘ٔجؾاب )
 معظؾف عمى الغرف. ؾراب سهالسعشى عرف، وأما سي اإلع سي ؾوأما  هارا ، سه 
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 السبحأ الرابع
 الحال

 قال ابُؽ آجروم رحسر ت تعالى: 
ُر ِلَسا اْنَبَيَؼ ِمَؽ اْلَيْيَئاِت ، نْحَؾ َقْؾِلَػ : )) َجاَء َزْيٌد َراكِ  ًبا (( ، َو)) َرِكْبُت )) الَحاُل ُىَؾ : االْسُؼ اْلَسْشُرؾُب اْلُسَفدِّ

َوال َيُكؾَن اْلَحاُل ِإال َنِكَرًة ، َوال َيُكؾُن ِإال َبْعَد َتَساِم ، َلِقيُت َعْبَد ِه َرِاكًبا (( . َوَما َأْرَبَو َذِلَػ  اْلَفَرَسُ ْسَرًجا (( ، َو))
 اْلَكلِم ، َوال َيُكؾُن َصاِحُبَيا ِإال َمْعِرَفًة (( .

 الذرح
أو مشهسررا معررا  أو مررؽ غضرهسررا وقررك  الحررال: ولررف مشرررؾب، سزررمة، يوررضؽ هضئررة مررا قومررر مررؽ ساعررل أو م عررؾل بررر 

 وقؾل ال عل.
 وعور عشر ابؽ آجروم رحسر ت تعالى بأ ر: اال ؼ السشرؾب الس در لسا ا وهؼ مؽ الهضئات. 
، ال السؤ ررردة،  حرررؾ: جررراَء زيرررٌد راكلرررا ، ور ورررُك ال ررررَس ٖٚٔ ويجرررب أن  تشلرررر أن هررر ا التعريرررم لمحرررال السؤ درررة سقررر  

 راكلا ، وأدْب ولَدك ل ضرا ، ومررُت بهشٍد راكلة ، وه ا خالٌد مؿلبل . ُمْدَرجا ، ولقضُك عوَد تِ 

 يبيؽ الييئةمعشى قؾلشا : 
وتعرف داللرة الحرال عمرى الهضئرة بؾضرع  رؤال برر)كيم ، سرإذا قمرك:  يرم جراء زيرد؟ الجرؾاب: جراء زيرٌد راكلرا ، وإذا  

 ا.قمك:  يم ر وُك ال رَس؟ الجؾاب: ر وُك ال رَس ُمْدَرجا ، وهك 

 وصف إنو معشى قؾلشا :
ال الب سي الحال أن يكرؾن ولر ا ، أي: مذرتقا ، وهرؾ  سرا تقردم َمَعشرا: مرا دل عمرى معشرى ولراحلر، أو  قرؾل مرا دل عمرى 

 معشى وذات متر ة بر، وهؾ:
 ا ؼ ال اعل،  حؾ: جاَء زيٌد راكلا ، سقؾلشا: راكلا ، حال، وهؾ ا ؼ ساعل. .ٔ

                                                 
)جاَء خالٌد راكباً(. ومنو قولُو  ألهنا تبُت وتوضح ىيئة صاحبها، كبو  اؼببينة اغباؿ وىي اليت تفيد معٌت ال يستفاد إال بذكرىا، وتسمى كذلكاغباؿ اؼبؤسسة ىي :  137

اؼبربد  وقد ذىب ،  أي من اغباؿ اؼبؤسسة  كثر ما أتيت اغباُؿ من ىذا النوعأفَ تعاذل }وما نُرِسُل اؼبرَسلُت إال مَبّشريَن وُمنِذريَن{.وىذا القسم ىو الغالب يف اغباؿ 
  وكالمهم وجيو جدا .  ال مبينة إذ ال خيلو من ذبديد فائدة ما عند ذكرىاوقالوا ال تكوف اغباؿ إ اغباؿ اؼبؤكدة  إذل إنكاروالسهيلي  والفراء
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 رَس ُمْدَرجا ، سقؾلشا: ُمْدَرجا ، حال، وهؾ ا ؼ م عؾل..ا ؼ الس عؾل،  حؾ: ر وُك ال ٕ
.الر ة السذوهة،  حرؾ: }سرجرع مؾ رى إلرى قؾمرر غزرلاَن أ ر ا {، س رل مرؽ قؾلرر تعرالى )غزرلاَن  و)أ ر ا   حرال، وهسرا ٖ

 ل ة مذوهة.
 .لي ة السلال ة،  حؾ: دعؾُت ت  سيعا ، سقؾلشا:  سيعا ، حال، وهؾ لي ة ملال ة.ٗ

 .لر الجسمة، والجامد السؤول بسذت ، سضدخل: الجسمة، وشالؾلف، ولؾ تأويبل   والسراد: 

 : جاَء الرجُل يسذي، سقؾلشا: يسذي، جسمة سي محل  رب حال، وهي سي تأويل: ماشيا .فسثال الجسمة 

 : جاَء زيٌد أ دا ، أي: شجاعا .ومثال الجامد السؤول بالسذتق 

ه ا خاتُسػ حديدا ، سقؾلشا: حديدا ، حال مؽ )خراتؼ ، وهرؾ جامرد     مثل : قد تأتي الحال جامدة غضر مؤولة بسذتو  
 غضر مؤول بالسذت .

 مشرؾب معشى قؾلشا :
الحال مشرؾبة ألالة،  األمثمة الدابقة، وقد تجر بحرف جر زا رد،  حرؾ: سسرا رجعرك بخا لرٍة ر راٌب، ساللراء حررف  

َِ ع مى أ ر حرال، واأللرل: سسرا رجعرك خا لرة  ر راٌب، ور راٌب: ساعرل جر زا د، وخا لٍة: ا ؼ مجرور ل غا ، مشرؾب محبل 
 مرسؾل.

 في تعريف الحال: فزمةمعشى قؾلشا : 
الحرررال: سزرررمة، والسرررراد بال زرررمة "مرررا لررريس ر شرررا  سررري الجسمرررة"، أي: لررريس مدرررشدا ، وال مدرررشدا  إليرررر، وبعلرررارة أ رررهل:  

 رب ساعرل أو مرؽ موتردأ وخورر"، وهر ا هرؾ تعريرم ال زرمة  ا ال زمة "ما يأتي بعد أخ  الجسمة حاجتهرا مرؽ سعرل وساعرل أو
 "ما يسكؽ ح سر"، ألن  ثضرا  مؽ ال زبلت إذا ح سك يختل السعشى  سا  يأتي. سيع األبؾاب، سميس معشى ال زمة سي ج
 وبيان ما  و  بالسثال: جاَء زيٌد راكلا ، سقؾلشا: راكلا ، جاء بعد أخ  الجسمة حاجتها مؽ سعل وساعل. 
 ا: راكلا  جاَء زيٌد، سقد أخ ت الجسمة حاجتها.ومثمه 
وال الررب سرري الحررال أن يسكررؽ اال ررت شاء عشهررا سرري إتسررام السعشررى األ ا رري لمجسمررة، وأحيا ررا تتؾقررف لررحة السعشررى  

عمضها،  حؾ: }وما خمقشا الدساوات واألرض وما بضشهسا العوضؽ{، سقؾلر تعالى: العوضؽ، حال، ويتؾقف السعشى عمضهرا، سربل 
 معشى اآلية بدو ها، بل يؤدي ح سها إلى خبلف السراد. يرا
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سخرررج بقؾلشررا "سزررمة"  حررؾ: زيررد ضرراحػ، أو زيررد قررا ؼ، سقؾلشررا: ضرراحػ وقررا ؼ: خوررران ال حرراالن، أل هسررا عسرردتان  
 يحتاج إلضهسا ال بلم.

 العامل في الحال
 وتحتاج الحال إلى: عامل، ولاحب. 
 دا  مسا يمي:سالعامل هؾ ال ي يشرب الحال، ويكؾن واح 

 ، ويدخل تحتو:عامل لفغي[ ٔ]

 زيٌد ضاحكا ، سقؾلشا: جاء، سعل، وهؾ ال ي  رب الحال )ضاحكا  . جاءَ  ال عل،  حؾ: .ٔ
 ال رسِ ُمْدَرجا ، سقؾلشا: ر ؾب، مردر، وهؾ ال ي  رب الحال )مدرجا  . ر ؾبُ السردر،  حؾ: يعجوشي  .ٕ
لررةٍ  ا ررؼ ال اعررل،  حررؾ: مررررت برجررلٍ  .ٖ ُ ررر مكدررؾر ا رجُمهرراسر  ذـا

لررٍة، ا ررؼ ساعررل، وهررؾ الرر ي  رررب  ٖٛٔ) ، سقؾلشررا: ذـا
 الحال )مكدؾرا  .

سرُ رررر مكدرررؾر ا رجُمهرررا مدررررجةٍ  ا رررؼ الس عرررؾل،  حرررؾ: مرررررت برجرررلٍ  .ٗ
، سقؾلشرررا: مدررررجة، ا رررؼ م عرررؾل، وهررري التررري  ٜٖٔ)

  روك الحال )مكدؾرا  .

، ٣ٝؼجوشٕٝ ػ٘وٚ ثٔوب رؼؤٖ ٓؼ٘و٠ اُلؼوَ دٕٝ  ٤ُٝظ ك٤وٚ ؽوشٝف اُلؼوَ أ١: ٓؼ٘بٙ ٓؼ٠٘ اُلؼَ ػحَٓلٓؼ١ٞ٘،ل[ٕ]

 ؽشٝكٚ، ٣ٝذخَ رؾزٚ:

 روك الحال )مؿلبل  ، ومثمر قؾلر تعرالى }وهر ا  -التي بسعشى أشضر-زيٌد مؿلبل ، سقؾلشا: ذا   اا ؼ اإلشارة،  حؾ: ه .ٔ
 بعمي شيخا {.

، و  رأنَّ أدوات التذروير،  حرؾ:  .ٕ ، و رأنَّ ر التري زيردا  مؿرلبل  أ رٌد، سقؾلشرا: زيردا  ا رؼ  رأنَّ مؿرلبل : حرال، وأ ردا : خورر  رأنَّ
 بسعشى ُأَشلِّر ر  روك الحال مؿلبل .

                                                 

ذاهبذذة: نعذذت لرجذذل، وىذذؾ اسذذؼ فاعذذل يرفذذع الفاعذذل، فرُسذذو: فاعذذل لذاهبذذة، ومكدذذؾرًا: حذذال مذذؽ )فرسذذو(، ورجُميذذا: ناوذذ  فاعذذل  ٖٛٔ
 لذ)مكدؾرًا(، ْلن )مكدؾرًا( اسؼ مفعؾل يأخذ ناو  فاعل.

عؾل يأخذ ناو  فاعل، فرسذو: ناوذ  فاعذل، ومكدذؾرًا: حذال مذؽ فرسذو، وىذؾ اسذؼ مفعذؾل يأخذذ ناوذ  مدرجة: نعت لرجل، وىؾ مف ٜٖٔ
 فاعل، ورجميا: ناو  فاعل، واعمؼ أن الفرس يظمق عمى الذكر واْلنثى.
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الدروَر دا سرا  عشرد ا، سالدرروَر: ا رؼ لضرك، و)دا سرا  : حرال، والغررف )عشرد  مرع  لضكَ  أدوات التسشي والترجي،  حؾ: .ٖ
 ك الحال )دا سا  . رو -التي بسعشى أتسشى-الزسضر السدتتر: خور، و) ا : مزاف إلير، ولضك 

 ػ مدعيا  عمى الح ، سسدعيا : حال، وال ي  روها هؾ لعل التي بسعشى أترجى.لعمو حؾ:  
أ ك قا سا ،  يم: ا رؼ ا رت هام موشري عمرى ال رتا، سري محرل رسرع خورر، وأ رك: موتردأ،   يمأل اظ اال ت هام،  حؾ:  .ٗ

 وقا سا : حال، وال ي  رب الحال:  يم التي بسعشى ا ت هؼ.
 الجار والسجرور والغرف )إن قمشا الجار والسجرور والغرف مع الزسضر السدتتر هؾ الخور ال الستعمَّ . .٘

 اضررة ، الرزروُل: موتردأ، والجرار والسجررور )سري الحديقرة  مرع الزرسضر السدرتتر سري محرل  سي الحديقرة حؾ: الزروُل  
إن قمشرا سري إعرراب الجسمرة: الرزرول: موتردأ، أمرا  رب الحال هؾ الجار والسجررور، رسع خور،  اضرة : حال، وال ي 

وسرري الحديقررة: متعمرر  بسحرر وف هررؾ الخوررر، تقرردير :  ررا ؽ أو مؾجررؾد، ؼيكررؾن الشالررب لمحررال هررؾ هرر ا السحرر وف، 
 أعشي:  ا ؽ أو مؾجؾد.

ف ك  اضرة، سالزرول موتدأ، والغرف )عشد  مع الزسضر السدتتر ؼير سي محل رسرع خورر، وال راعشدو حؾ: الزرول  
وال ي  رب الحال هرؾ الغررف )عشرد ، ل رؽ إن أعربشرا: الرزرول موتردأ، وعشرد: عررف  مزاف إلير، و اضرة : حال.

 متعم  بسح وف هؾ الخور، تقدير :  ا ؽ أو مؾجؾد، سال ي  رب الحال هؾ ه ا السح وف.
 لسح وف.حيان رحسر ت  ل عسل  دب لمجار والسجرور والغرف سهؾ لمستعمَّ  ا ؾقد قال أب أقؾل:

هرؾ ذا الوردُر طالعرا ، هرا: حررف تشويرر، وهرؾ: موتردأ، ذا: خورر، الوردُر: بردل، وطالعرا : حرال،  هراحرف التشوير،  حؾ:  .ٙ
 وال ي  رب الحال هؾ حرف التشوير )ها  ال ي بسعشى أ لر.

ب الحرال هرؾ حررف التشويرر و حؾ: ها أ ك زيٌد راكلا ، ها: حرف تشوير، وأ ك: موتدأ، وزيد: خور، وراكلا : حال، وال ي  رر
 )ها  ال ي بسعشى أ لر.

: مشررادى موشرري عمررى الزررؼ سرري محررل  رررب، وهررا: حرررف يررا  الشررداء،  حررؾ: .ٚ أيهررا الرجررُل قا سررا ، يررا: حرررف  ررداء، وأيُّ
تشوير، وسي إعراب الرجرُل وجرؾ ، أحدرشها: أ رر  عرك لرر)أيُّ  مشررؾب، وعبلمرة  ررلر ستحرة مقردرة مشرع مرؽ عهؾرهرا 

ل لزررسة )أيُّ ، ألنَّ ضررسة )الرجررُل  ليدررك بشرراء وال إعرابررا  عمررى الرررحيا، سالرر ي  رررب الحررال هررؾ حر ررة اإلتلررا
 ال ي بسعشى أ ادي. )يا حرف الشداء 

 صاح  الحال
 أما لاحب الحال، سهؾ: "ال ي توضؽ الحال هضئتر". 
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 وه ا الراحب قد يكؾن: 
 ساعل. راكلا ، زيٌد: لاحب الحال، وهؾ زيدٌ  ،  حؾ: جاءَ ساعبل   .ٔ
 ُمْدَرجا ، ال رس: لاحب الحال، وهؾ م عؾل بر. ال رَس م عؾال  بر،  حؾ: ر وُك  .ٕ
 مدروَريؽِ ، زيٌد وعسرا  لاحلا الحال، واألول ساعل، والثا ي م عؾل بر. زيٌد عسرا  ساعبل  وم عؾال  معا ،  حؾ: ا تقوَل  .ٖ
  حررؾ: ،  ، ألن السدررسؾل ال ثضررر عررؽ العرررب تجررؾيز موترردأ عشررد  ررضوؾير، وخال ررر الجسهررؾر، ورأي  ررضوؾير هررؾ الحرر .ٗ

طالعة  جسضمرٌة، سعشرد  رضوؾير: طالعرة ، حرال مرؽ السوتردأ، وهرؾ )الذرسس ، ست رؾن )الذرسس  لراحب الحرال،  الذسُس 
وأمررا الجسهررؾر ؼيجعمررؾن )طالعررة   حرراال  مررؽ الزررسضر السدررتتر سرري )جسضمررة ، وتقرردير : هرري، ويكررؾن هرر ا الزررسضر 

 ل.السدتتر لاحب الحا
مدررعة ، مدررعة : حرال مرؽ )هشرد ، و)هشرد  لراحب الحرال مجررورة بحررف الجر.)وهر ا بهشد ٍ مجرورا ، مثل: مررُت  .٘

 . م عؾل بر غضر لريا  سي  حؾ ه ا السثال يدخل تحك مجيء الحال مؽ الس عؾل بر ألن الجار والسجرور
 الس عؾل معر. بؿية الس عؾالت الس عؾل السظم ، والس عؾل ؼير والس عؾل ألجمر .ٙ

 شديدا   سر)شديدا   حال مؽ)التعب . التعب) رُت  ضرا  حثضثا  ستعوك الس عؾل السظم  مثال  
 رررامبل   سرررر)مغمسا   حرررال مؽ)المضرررل   الذرررهرَ مغمسرررا  ولرررسك المضرررَل ) ررررت  الس عرررؾل ؼيررررمثرررال مجررريء الحرررال مرررؽ  

 و)كامبل   حال مؽ )الذهر .
 اسعِل الخضَر محلَة الخضِر مجردة  عؽ الرياء  سر)مجردة   حال مؽ )محلة  ) الس عؾل ألجمرمثال مجيء الحال مؽ 

) ْر والجوَل عؽ يسضشػ  )عؽ يسضشػ  مع الزسضر سي محل  رب حرال مرؽ  لس عؾل معرمثال مجيء الحال مؽ ا 
 )الجول .

 ؽ)أخير .ر مضتا {.سر)مضتا   حال مأخيمزاسا  إلير، بذروط،  حؾ: }أيحُب أحُدكؼ أن يأكَل لحَؼ  .ٚ
 وال يجؾز مجيء الحال مؽ السزاف إلير إال سي ّبلث حاالت: 

عاليرة  الرايرِة أن يكؾن السزراف مسرا يررا عسمرر سري الحرال  رر)كا ؼ ال اعرل والسرردر و حؾهسرا ،  حرؾ: هر ا راسرُع  .ٔ
لػ}إليررر سرري ال ررد، عاليررة : حررال مشرررؾب، ولرراحب الحررال هررؾ )الرايررة ، والعامررل سضهسررا: ا ررؼ ال اعررل )راسررع  و  

جسيعررا {، جسيعررا : حررال مررؽ )كررؼ ،  ررؼ: مزرراف إليررر، مرجررع: مررردر ميسرري هررؾ الرر ي جررر السزرراف إليررر   ؼمرررجعُ 
 )كؼ  و رب الحال، سالعامل سي الحال ولاحب الحال واحد.



 

ٖٔٙ 

 و  لػ )أعجوشي ؾياُم زيدٍ مدرعا  .
}أيحرربُّ أحررُدكؼ أن يأكررَل لحررَؼ  أن يكررؾن السزرراف جررزءا  حؿيؿيررا  مررؽ السزرراف إليررر الرر ي هررؾ لرراحب الحررال،  حررؾ .ٕ

يررر مضتررا {، مضتررا : حررال، )لحررؼ  مزرراف، وأخيررر: لرراحب الحررال، وأخيررر مزرراف إليررر، والسزرراف)لحؼ  جررزء مررؽ أخ
 السزاف إلير)أخير .

 غي رررا ،  غي رررا : حرررال، ولررراحب الحرررال )الرجرررل ، وهرررؾ مزررراف إليرررر، و)أ رررشان   الرجرررلِ و حرررؾ: أعجوتشررري أ رررشاُن  
 ف إلير)الرجل .السزاف جزء مؽ السزا

أن يكررؾن السزرراف بسشرررزلة الجررزء الحؿيقرري مررؽ السزرراف إليررر )حضررث يرررا حرر ف السزرراف وإقامررة السزرراف إليررر  .ٖ
يؼَ  مقامر سبل يت ضر السعشى العام ،  حرؾ }ّرؼ أوحضشرا إليرػ أن اتلرع ممرةَ  يَؼ ، ممرَة:  إبررـا حشي را { حشي را : حرال مرؽ )إبررـا

يَؼ: مزاف إلير،، و)ممة  يؼ  ولريس جرزءا ، وضراب  الر ي هرؾ  مزاف إبرـا  الجزء الحؿيقي مؽ السزاف إلير)إبرـا
كالجزء: أن يسكؽ ح سر وإحبلل السزراف إليرر محمرر، ستدرتظيع أن تقرؾل سري غضرر القررآن: ّرؼ أوحضشرا إليرػ أن اتلرع 

يَؼ حشي ا .  إبرـا
اف إليرر، والسزراف هشا)جسرال  وا رعة ، وا رعة : حرال مرؽ )الحديقرة  التري هري مزر ِ الحديقرةو حؾ: تستعُك بجسرال ِ  

 بسشرزلة الجزء الحؿيقي، أل ػ تدتظيع أن تقؾل: تستعُك بالحديقِة وا عة .
مت تحررا  ، مت تحررا : حررال مررؽ )الزهررر ، الرر ي هررؾ مزرراف إليررر، والسزرراف: )را حررة ،  الزهرررِ و رر لػ )َ ِعسررُك برا حررِة  

 .كالجزء الحؿيقي، أل ػ تدتظيع أن تقؾل:  عسُك بالزهر مت تحا  
 .وال يجؾز مجيء الحال مؽ السزا  إليو في غير ىذه الحاالت الثلث عشد الجسيؾر 
وىذؾ مقتزذى كذلم ، وخالفيؼ: أبؾ عمي الفارسي، فأجاز مجيء الحال مؽ السزذا  إليذو مظمقذًا، أي: بذل رذرط 
 إلير سي غضرها.، ويسكؽ أن  قؾل: ال الب هي الحاالت الثبلث، ويجؾز عمى قمة مجيء الحال مؽ السزاف سيبؾيو

 صاح  الحال مؽ حيأ التعريف والتشكير :  
 : وال يكؾن   رة إال سي حاالت األلل سي لاحب الحال أن يكؾن: معرسة،

، راكلا : حال، ولراحب الحرال )رجرل ، وهرؾ   ررة، والر ي  رؾغ رجل،  حؾ: جاء راكلا  إذا تقدم الحال عمى صاحبو .ٔ
 مجيء لاحب الحال   رة: تقدم الحال.
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: أجرازوا سري إعرابهرا أن  أربعةِ  ،  حؾ: }سيإذا خررت الشكرة بإلافة إلى نكرة أخرى أو بؾصف .ٕ {  رؾاء  أيراٍم  رؾاء 
 ت ؾن حاال ، ولاحب الحال: )أربعِة ، وقد خررك بإضاستها إلى )أيام .

يء لراحب الحرال   ررة: ل ضرٍة تا هة ، تا هة : حال مؽ )ط مة ، وط مة:   ررة، والر ي  رؾغ مجر ط مةٍ و حؾ: أش قُك عمى 
 أ ها خررك بالؾلف، ألن ل ضرة  عك لر)ط مة .

مخمرررا ، مخمرررا : حرال مررؽ )عامررل ، والرر ي  ررؾغ مجرريء  عامررلٌ  ، مرا خررابَ إذا سذذبقت بشفذذي أو نيذذي أو اسذذتفيام .ٖ
 لاحب الحال   رة: أ ر  و  بش ي.

جريء لراحب الحرال   ررة: أ رر  رو  مكدؾرا ، مكدؾرا : حال مؽ )كرؾب ، والر ي  رؾغ م  ؾبٍ و حؾ: ال تذرْب سي  
 بشهي.

 وتؾجد حاالت أخرى تعرسها سي  تب أخرى إن شاء ت. 
واعمؼ أن سيبؾيو رحسو ه تعالى قد أجاز مجيء الحال مؽ الشكذرة مظمقذًا )أي: بذل رذرط(، ريرذح عشذده: جذاَء  

 رجٌل ماريًا.

 الحال ال تكؾن إال نكرة
 ، راكلا : حال، وهي   رة.راكلا   جاَء زيدٌ  ،  حؾ:يذترط في الحال: أن تكؾن نكرة 
وال يجؾز مجضئها معرسة عشد اللرريضؽ، ل ؽ قد ورد أل اظ عؽ العرب سي عاهرها أ ها معرسرة، مرع أ هرا   ررات سري  

 الحؿيقة، ل لػ  ؤولها بش رة، وهي أل اظ مدسؾعة ال يجؾز الؿياس عمضها، ل ؽ يجؾز ا تعسالها، ومؽ أمثمتها:
، )وحرد   سري الغراهر معرسرة باإلضراسة إلرى الزرسضر، سشؤولهرا بش ررة، أي: مش رردا ، سهري سري الغراهر وحرَد  جاَء زيردٌ  .ٔ

 معرسة وسي الحؿيقة   رة.
، )األوَل سرراألوَل : حررال معرسررة سرري عاهرهررا، ل شهررا   رررة سرري حؿيقتهررا، و)أل  سضهررا زا رردة، أي: األوَل سرراألولَ ادخمررؾا  .ٕ

 مترتوضؽ.غضر معرسة، والتأويل: ادخمؾا 
 واعمؼ أن الحال سي ه ا السثال: مجسؾل "األوَل ساألوَل"، إال أ شا سي اإلعراب  قؾل: 
 )األوَل  حال، وال اء حرف عظف، و)األول  الثا ية معظؾسة عمى )األول  األولى. 

يقة   رة، والتأويرل: جراء ، )الجساَء ال  ضَر : حال، سي عاهرها أ ها معرسة وهي سي الحؿالجسَّاَء ال  ضرَ جاء الؾاسدون  .ٖ
 الؾاسدون جسيعا .



 

ٖٔ8 

 ترتي  الحال مع صاحبيا ومع عامميا
اعمررؼ أنَّ لمحررال مررع لرراحوها ومررع عاممهررا: ترتضلررا ، ؼيجررب تررأخضر الحررال سرري حرراالت، ويجررب تقررديسها سرري حرراالت،  

 ويجؾز الؾجهان سي حاالت، ويستشع التقديؼ سي حاالت، ويستشع التأخضر سي حاالت.
أن تأتي بعد تسام ال بلم، أي: بعد أن يأخ  ال عل ساعمر أو  ا ب ال اعل، وبعرد أن يأخر  السوتردأ  في الحال فاْلصل  ٔ)

مدررجا : حررال جراء بعررد مدررجا ، ، سررر)راكلا   حرال جرراء بعرد ال اعرل، و حررؾ: ُرِكرب ال رررُس راكلرا  خورر ،  حرؾ: جرراَء زيرٌد 
 اء بعد الخور. ا ب ال اعل، و حؾ: ه ا زيٌد مؿلبل ، مؿلبل : حال ج

ومش ريؽ{ ملذريؽ: حال يجب تأخضرها، أل ها وقعرك بعرد  ملذريؽ،  حؾ }وما  ر ل السر مضؽ إال وقد يج  تأخيرىا  ٕ)
 )إال ، أل شا أرد ا أن  حرر إر ال السر مضؽ عمى حالة وهي  ؾ هؼ ملذريؽ، سإذا قدمشا الحال يختل السعشى.

(هل و شتؼ أمؾاتا  سأحياكؼ{  يرَم: ا رؼ ا رت هام موشري عمرى ال رتا سري محرل ت  رون با كيم،  حؾ }وقد يج  تقديسيا  ٖ)
 ررررب حرررال، ألن الجسمرررة سررري هررر   اآليرررة ال تحتررراج إلضهرررا، أي: أن الجسمرررة هشرررا لرررؼ تظمرررب )كيرررم  لت رررؾن خوررررا  أو 

 .ها الردارة أل ها مؽ األل اظ التي ل ب تقديؼ )كيم وا ؼ اال ت هام لر الردارة، ؼيج م عؾال ، وهي ا ؼ ا ت هام،
 وما ذ رتر شيء قمضل، تجد ت رضمر سي  تب أخرى. 

 الحال السقارنة والحال السقدرة : 
 .الحال السقدرة )أي: السدتقبمة(، والثا ي: الحال السقارنةيجب أن  عمؼ أن الحال تشقدؼ إلى قدسضؽ، األول: 

معشى عامميا  لتي يتحقق معشاىا في زمؽ تحققوىي ااألمثمة الدابقة، مثل جسيع ، فالحال السقارنة، وىي اْلكثر  ٔ)
، بحضررث ال يتخمررف وقررؾل معشررى أحرردهسا عررؽ اآلخررر،  حررؾ )جرراَء زيررٌد سِرحررا  ، )سرحررا  : حررال مررؽ وحرذذؾل مزذذسؾنو

)زيررد ، والعامررل سرري الحررال: جرراء، سالحررال )أعشرري سرحررا  تحقرر  معشاهررا سرري زمررؽ تحقرر  معشررى عاممهررا، وهؾ)جرراء ، 
ال السجرريء  رران سرحررا ، سررزمؽ السجرريء وزمررؽ ال رررح واحررد، والحررال قضررد، أي: قضرردت كأ ررػ قمررك: جرراء زيررد، وسرري حرر

 السجيء بكؾ ر حاَل ال رح.
و حؾ }أولئػ ما  ان لهؼ أن يدخمؾها إال خا  ضؽ{ خا  ضؽ: حال، والعامل سري الحرال: )يردخمؾها ، ولراحب الحرال:  

اممهرا، وهرؾ )يرردخمؾها ، س أ رر قضرل: مرا  رران الرؾاو، وقرد تحقر  معشرى الحررال، أي: خرا  ضؽ، سري زمرؽ تحقرر  معشرى ع
 لهؼ أن يدخمؾها سي حالة مؽ الحاالت إال سي حال خؾسهؼ، َسَؾْقُك الدخؾلِ ووقُك الخؾف واحٌد.

{ هي التي يتحق  معشاها بعد وقؾل معشرى عاممهرا، أي: خالديؽ، سشحؾ: }سادخمؾها أما الحال السقدرة، أو السدتقبمة  ٕ)
 يظؾل أو يقرر، سحرؾل معشى الحال هشا متأخر عؽ حرؾل مزسؾن عاممها.بعد تحق  معشا  بزمؽ 
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ر ا   ريؽ خمرؾَدهؼ، أو ُمَقردَّ س ي السثال الداب ، )الخمؾد  متأخر سري زمشرر عرؽ زمرؽ )الردخؾل ، ل رشهؼ عشرد دخرؾلهؼ مقردِّ
 خمؾُدهؼ.
سررري مررررا عها، سهشرررا  رررل مرررؽ  ؽَ متررردرِبضسضهرررا  مرررؾزَّعضؽَ  حرررؾ:  يدررراسُر بعرررُض الظررربلِب غررردا  إلرررى الرررلبلد اإل ررربلمية  

)مررؾزعضؽ  و)مترردربضؽ : حررال، ولرراحب الحررال: بعررُض الظرربلِب، والعامررل سرري الحررال: ) يدرراسر ، وَتَحُقررُ  معشررى الحررال 
ريؽ ترررؾزيَعهؼ وتررردريَوهؼ سررري   ٓٗٔ)يكرررؾن بعرررد تحقررر  معشرررى عاممهرررا برررزمؽ، وتقررردير ال ررربلم:  يدررراسر بعرررض الظررربلب مقررردِّ

 والتدريب مقارن لمد ر، ل ؽ تحق  التؾزيع والتدريب متأخر عؽ الد ر.مرا عها، سحرؾل تقدير التؾزيع 
{ سر)شاكرا   حال، والعامل سي الحال )هديشا  ، وزمرؽ وقرؾل   ؾرا  وإما شاكرا  و حؾ قؾلر تعالى }إ ا هديشا  الدوضل إما  

وضل لرؼ يكرؽ شراكرا  أو   رؾرا ، ل شرر الحال )أي شاكرا  ، متأخر عؽ زمؽ وقؾل عاممر، وهؾ ال عل )هديشا  ، سعشد هدايتر الدر
 مقدَّر شكر  أو   ر  بعُد سي الزمؽ السدتقول، ستقدير الذكر وال  ر مقارن لمهداية، وتحق  الذكر وال  ر مدتقول.

 تدريبات

 التدري  اْلول
 بضِّؽ الحال ولاحلر: 

 }أْن أقْؼ وجهػ لمديؽ حشي ا {.  ٖ)       }سأتلعؾهؼ مذرقضؽ{.  ٕ)                }إ ا أ زلشا  قرآ ا  عربيا {.  ٔ)
لظؾا مشها جسيعا {.  ٘)      }إ ا أر مشاك بالح  بذضرا  و  يرا {.  ٗ)  }وال تعَثؾا سي األرض م دديؽ{.  ٙ) }قمشا ـا
 }أولئػ ما  ان لهؼ أن يدخمؾها إال خا  ضؽ{.  ٛ)          }وإن يأتؾ ؼ أَ ارى ُت اُدوهؼ{.  ٚ)
 }هؾ ال ي خم  ل ؼ ما سي األرض جسيعا {.  ٓٔ)    ت ؾياما  وقعؾدا {.}ال يؽ ي  رون   ٜ)
 }يؾم تجُد  ل   س ما عسمك مؽ خضر محزرا {.  ٕٔ}ؼلعَث ُت الشوضضؽ ملذريؽ ومش ريؽ{.)  ٔٔ)
 }وآتضشا  الحكؼ لويا {.  ٗٔ)          }ربَّشا ما خمقَك ه ا باطبل {.  ٖٔ)

                                                 

 مقدريؽ هشا بسعشى متؾقعضؽ أو معتقديؽ. ٓٗٔ
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 }قرررررال اخررررررْج مشهرررررا مررررر ءوما  ٚٔ}وجئشرررررا برررررػ عمرررررى هرررررؤالء شرررررهضدا {.)  ٙٔ)    طضل ا{.}كمؾا مسا سي األرض حبلال    ٘ٔ)
 مدحؾر ا{.ٔٗٔ

 جؾاب التدري 
   قرآ ا : حال مشرؾبة مقار ة، وهي حال جامدة، ولاحوها الهاء، والعامل: أ زل.ٔجؾاب )
و الس عررؾل هررؼ، سعمررى األول:   مذرررقضؽ: حررال مشرررؾبة، وعبلمررة  ررروها اليرراء، ولرراحوها: إمررا ال اعررل الررؾاو، إٔجررؾاب )

الررر يؽ أتلعرررؾهؼ، أي: سرعرررؾن وجشرررؾد ، داخمرررضؽ سررري وقرررك الذرررروق، وعمرررى الثرررا ي: الستلعرررؾن، وهرررؼ مؾ رررى وبشرررؾ 
 إ را ضل، داخمضؽ سي وقك الذروق.

   حشي ا : حال مؽ ال اعل، وهؾ الزسضر السدتتر سي )أقؼ ، أو مؽ الس عؾل بر، وهؾ )وجهػ .ٖجؾاب )
 حال مؽ ال اف، أي: مؽ الس عؾل بر.   بذضرا :ٗجؾاب )
لظؾا.٘جؾاب )    جسيعا : حال مؽ ال اعل، وهؾ الؾاو سي ـا
   م دديؽ: حال مشرؾبة وعبلمة  روها الياء، ولاحب الحال الؾاو، والعامل )تعثؾا .ٙجؾاب )
 )يأتؾ ؼ .  أ ارى: حال مشرؾبة، وعبلمة  روها ال تحة السقدرة لمتع ر، ولاحب الحال الؾاو مؽ ٚجؾاب )
   خا  ضؽ: حال مشرؾبة، وعبلمة  روها الياء، ولاحب الحال الؾاو مؽ )يدخمؾها .ٛجؾاب )
   ؾياما : حال مشرؾبة، ولاحوها الحال مؽ )ي  رون .ٜجؾاب )
   جسيعا : حال، ولاحوها الس عؾل بر، وهؾ )ما .ٓٔجؾاب )
 ا الس عؾل بر، وهؾ )الشوضضؽ ، والعامل )بعث .  ملذريؽ: حال مشرؾبة، وعبلمة  روها الياء، ولاحوهٔٔجؾاب )
   محزرا : حال مشرؾبة، ولاحوها الس عؾل بر )ما ، وعاممها: )تجد .ٕٔجؾاب )
   باطبل : حال مشرؾبة، وعبلمة  روها ال تحة، ولاحوها )ذا  مؽ )ه ا ، والعامل )خمقك .ٖٔجؾاب )
 )آتضشا  .  لويا : حال مؽ الهاء سي )آتضشا  ، والعامل ٗٔجؾاب )

                                                 

ٓزٓٞٓب   هبٍ اثٖ هز٤جخ ٓزءٝٓبً  ٓزٓٞٓبً رأٓذ اُشعَ : خض٣زٚ ٝؽوشرٚ ٝػجزٚ ٝرٓٔزٚ أثِؾ اُزّ ٝاُؼ٤ت كٜٞ أشذ ٖٓ  141

 ً   ٜٓبٗب ٓؾوشا . ثأثِؾ اُزّ ٓؼ٤جب
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 بر)ِمؽ ، والعامل: )كمؾا .   حبلال  طضلا :  ل مشهسا حال، ولاحب الحال )ما ، وهؾ مجرور٘ٔجؾاب )
   شهضدا : حال مشرؾبة، وعبلمة  روها ال تحة، ولاحوها ال اف مؽ )بػ ، والعامل )جئشا .ٙٔجؾاب )
 سي )أخرج ، والعامل )أخرج .  م ءوما  مدحؾرا ،  ل مشهسا حال، ولاحوها الزسضر السدتتر ٚٔجؾاب )

 التدري  الثاني
 بضؽ الحال السقار ة والحال السقدرة ؼيسا يأتي: 

ا{.  ٕ)              }وتشحتؾن الجلاَل بضؾتا {.  ٔ)  }وخروا لر ُ جد 
 لى ه بإذنو وسراجًا مشيرًا .ايا أييا الشبيُّ إنا أرسمشاك راىدًا ومبذرًا ونذيرًا وداعيًا إ ٗ   }ّؼ لشحزر َّهؼ حؾَل جهشؼ جثيا {.  ٖ)
 }قال ربِّ ِلَؼ حذرتشي أعسى{.  ٙ}وبذر ا  بإ حَ   ويا  مؽ الرالحضؽ{.)  ٘)

 جؾاب التدري  الثاني
رة، ألن )الجلال  لؼ ت ؽ وقك الشحك بضؾتا .ٔجؾاب )    بضؾتا : حال مقدَّ
رة، ألن )الدجؾد  يكرؾن بعرد الخررور وهرؾ الشرٕجؾاب ) ، قالرر أبرؾ اللقراء، قرال بدررعة دسعرة واحردة  رزول   جدا : حال مقدَّ

، أي سري  رؾن هر   الحرال مقردرة  غرر أي غضرر لرحيا أل هرا حرال الدسضؽ الحموي سي الدر السرؾن: ؼيرر  غرر 
 ألن الدجؾد مترل بالخرور غضر متراخ عشر.مقار ة 

رة، أل هؼ ٖجؾاب )  . يكؾ ؾن جاّضؽ حال اإلحزارال   جثيا : حال مقدَّ
شاهدا  وملذرا  و  يرا  و راجا :  ل مشها حال مقدرة، قرال الدرسضؽ: حرال مقردرة أو مقار رة لقررب الزمران، ا تهرى،   ٗجؾاب )

 وإن  ان ما بعد الؾاو يعرب معظؾسا .
رة أل ر، لؼ يكؽ  ويا  وقك التلذضر.٘جؾاب )     ويا : حال مقدَّ
   أعسى: حال مقار ة، أل ر وقك الحذر يكؾن أعسى.ٙجؾاب )
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 بحأ الخامسالس
  التسييز

ذذُر ِلَسذذا اْنذذَبَيَؼ ِمذذَؽ الذذذََّواِت َنْحذذَؾ َقْؾِلذذَػ : )) ): قررال ابررؽ آجررروم رحسررر ت تعررالى ) التَّْسييذذُز : ُىذذَؾ االْسذذُؼ اْلَسْشُرذذؾَب اْلُسَفدِّ
ذٌد َنْفًدذا (( وَ  ذَأ َبْكذٌر َرذْحًسا (( َو )) َطذاَب ُمَحسَّ )) اْرذَتَرْيُت ِعْذذِريَؽ ُغلًمذا (( َو )) َمَمْكذُت  َتَربََّ  َزْيٌد َعَرًقذا (( َو )) َتَفقَّ

َيُكؾُن ِإال َبْعَد َتَسذاِم اْلَكذلِم  ِتْدِعيَؽ َنْعَجًة (( َو )) َزْيٌد َأْكَرُم ِمْشػ َأًبا (( َو )) َأْجَسُل ِمْشَػ َوْجًيا (( .َوال َيُكؾُن ِإال نِكَرًة ، َوال
. )) 

 :  الذرح

   .ٕٗٔ ت دضرا  لمسوهؼ، مؽ ذات أو  دلة ا ؼ،   رة، ي  ر التسييز: 

 : َترَوَب زيٌد عرقا .ومثال تسييز الشدبة    : اشتريُك عذريؽ غبلما .مثال تسييز السبيؼ الذات 
 تسييز الشدبة. ، والثا ي:تسييز الذاتالتسضضز يشقدؼ إلى قدسضؽ، األول:  

 : تسييز الذاتالقدؼ اْلول
ها عردة أ رؾال مختم رة ال  درتظيع تحديرد واحرد مشهرا،  حرؾ: )أحرد عذرر  هشاك  مسرات غامزرة موهسرة يحتسرل مردلؾل 

، إلررى آخررر ، أل ررر ال دلضررل عذررر قمسررا ، أو  تابررا ، أو ديشرراراسرري قؾلػ:)رأيررُك أحررَد عذررَر ، سرربل يرردري الدررامع، هررل هررؾ أحررد 
 ، زال ال سرؾض واإلبهررام، يحردد واحردا  مشهرا، س مسرة )أحرد عذرر  غامزرة السردلؾل، ل رؽ إذا قمشرا: )رأيرُك أحرَد عذرَر رجربل  

، أل رر تسييذز السفذردوتعضؽ السراد بدوب ه   الم غة، وهي: رجبل ، سم لػ  سي: تسضضزا ، ومسضرزا ، ويدرسى هر ا الشرؾل أيزرا : 
، ألن ال الرب سري تمرػ ال مسرة التري يزيرل التسضضرز إبهامهرا أن تسييذز الذذاتي در  مسة م ردة، أو ما سري مشررزلتها، ويدرسى: 

 ا  محدؾ ا  مجدسا ، سسعشى ذات: جدؼ.ت ؾن شضئ

 القدؼ الثاني: تسييز الجسمة، أو ما يدسى: تسييز الشدبة
إذا قمك: )َتَروَب زيٌد ، سأ ك أ شدت التروب إلرى )زيرد ، وهشرا غسرؾض سري هر   الجسمرة، وهرؾ غسرؾض لريس سري  

سرأي ترروب هر ا الر ي  دروشا  لزيرد، كمسة، بل هؾ سي الجسمة  مها، غسؾض سي اإل شاد، سرشحؽ  دروشا الترروب إلرى زيرد، 
                                                 

ر. ٕٗٔ  ويدسى: الُسسيِّز، والتَّبييؽ، والُسبيِّؽ، والتفدير، والسَفدِّ
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ال سرؾض مؾجرؾد سري هل تروب عرقرر، أم دمرر، أم شريء آخرر؟ سراألمر السدرشد والسشدرؾب إلرى زيرد غرامض مروهؼ، وهر ا 
: )تروب زيد عرقرا   اتزرحك هر   الشدرلة، وزال ال سرؾض، سهر ا الشرؾل مرؽ التسضضرز يدرسى تسضضرز الشدرلة مكالشدلة، سإذا ق

  ان سي ه   الجسمة سي الشدلة ال سي م رد، وال ذات.أو الجسمة، ألن ال سؾض 
فذالتسييز ابرؽ آجرروم رحسرر ت تعرالى التسضضرز بقؾلرر: )اال رؼ السشررؾب الس درر لسرا ا روهؼ مرؽ الر وات ،  فَ رَّ وقد عَ  

 ، سبل يكؾن مردرا  مؤوال ، وال جسمة ، وال سعبل ، وال حرسا .يج  أن يكؾن اسسًا صريحاً 
 سبل يكؾن معرسة عمى األلا  ،( يكؾن: نكرةوالتسييز يج  أن )
 قدسضؽ : ، يذضر إلى أن التسضضز عمى  والتسييز يكؾن مفدرًا لسا انبيؼ مؽ الذوات والشد )
  سا شرحتر لػ . والثا ي: تسضضز الجسمة أو الشدلةاألول: تسضضز ال ات أو الس رد،  

 ضع جدوال  يؾضا األقدام و يدهل ترؾرها : ويلقى أن  وضؽ أ ؾال  ل مؽ القدسضؽ الدابقضؽ  وقول ذلػ أ
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 ر٤٤ٔض اُزاد )أُلشد( ر٤٤ٔض اُ٘غجخ )اُغِٔخ(

ؿ٤ش 

أُؾٞ

ٍ 

ٓب  أُؾٍٞ

أعش١ 

ٓغش١ 

أُوبد

 ٣ش
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 ٣ض
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ٍ 
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 ؽخ
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 ػذدا
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 ثب
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 خ٤شا
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ػ٘ذ١ 
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 هٔؾب
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 ػ٘ذى
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 ًًٞجب

٣غٞص 

ٗظجٚ 

اٝ 
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عٞص    

ٗظجٚ 

اٝ 

عشٙ 

ثـ 

)ٖٓ( 

ك٤ٚ 

صالُضخ 

 أٝعٚ

 

 

ك٤ٚ صالصخ أٝعٚ )إال 

 ؽبُخ ٝاؽذح(

 

 

 ك٤ٚ صالصخ أٝعٚ

٣غٞص 

عشٙ ثـ 

 )ٖٓ( ػ٠ِ

 جاليخ

ٛزا ٤ُظ ك٤ٜب  

 اال اُ٘ظت 

 
 
 إليػ ت رضل الشؾعضؽ:و 

 ،  سا ذ ر ا.ال ؼ موهؼ م  ؾر قول التسضضز تسضضز ال ات هؾ: ما  ان م درا  : القدؼ اْلول
 :ال ي يوضشر التسضضز خسدة أ ؾال واالسؼ السبيؼ 

 ، وهؾ  ؾعان، عدد لريا، وعدد موهؼ )كشاية عؽ عدد .العدد  ٔ)
 سالرريا ال ي ُيشرب بعد  التسضضز هي األعداد مؽ )أحَد عذَر  إلى)تدعة وتدعضؽ . .ٔ

نَّ هر ا أخري لرر تدرٌع وتدرعؾَن  عجرة {  عجرة : تسضضرز مشررؾب، وهرؾ تسضضرز ذات، قال تعالى حاكيا  عؽ الخرسضؽ }إ 
 موضؽ لئلبهام سي العدد )تدع وتدعؾن .
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وقررال تعررالى حاكيررا  عررؽ يؾ ررف }يررا أبررك إ رري رأيررك أحررَد عذررَر  ؾ لررا {  ؾ لررا : تسضضررز ذات )م رررد ، موررضؽ أو م دررر  
 لمعدد )أحَد عذَر .

 ضؽ لضمة { لضمة : تسضضز ذات )م رد  موضؽ وم در لمعدد )ّبلّضؽ .وقال تعالى }وواعد ا مؾ ى ّبلّ 
 ، سبل يرا أن  قؾل: )رأيَك أحَد عذر مؽ  ؾ ب  مثبل .وىذا الشؾ  ال يجؾز جره بحر  الجر )مؽ( 

 والسوهؼ )أو  شاية العدد ، مثل:  ؼ اال ت هامية. .ٕ
محرل رسرع موتردأ، و تابرا : تسضضرز لرر )كرؼ ، مشررؾب   حؾ:  ؼ  تابا  عشدك،  ؼ: ا ؼ ا ت هام موشي عمى الدركؾن سري 

 وعبلمة  رلر ال تحة، عشدك: خور، سالتسضضز هشا بضؽ  شاية العدد )كؼ ، وهي ا ؼ موهؼ.
ت سري أ رمؾب القررآن وقرد وضرحر لراحب درا راوىل يجؾز جره بحر  الجر )مؽ(، ريو خل ، واْلصذح جذؾازه،  

 ، سراجعر.جضدا تؾضيحا  
 شيء يقدر ب لة متعارف عمضها، وهؾ ّبلّة أقدام: ، أي:السقدار  ٕ)

 الؾزن،  حؾ: عشدي رطٌل قسحا ، قسحا : تسضضز له ا الرطل ال ي هؾ شيء مؾزون. .ٔ
 ومثمر: أوؾية، وأقة، وقشظار. 

 ال ضل،  حؾ: اشتريُك لاعا  قسحا ، قسحا : تسضضز له ا الرال ال ي هؾ شيء مكضل. .ٕ
 ومثمر: إردب. 

 ؾ: اشتريُك سدا ا  أرضا ، أرضا : تسضضز ل دان، ال ي هؾ شيء يقدر بالسداحة.،  حالسداحة .ٖ
 ومثمها: قرلة. 

والجذذر ، (والسقذذدار بأنؾاعذذو الثلثذذة يجذذؾز ريذذو ثلثذذة أوجذذو: الشرذذ  عمذذى التسييذذز، والجذذر بحذذر  الجذذر )مذذؽ 
ا، ولػ أن تقؾل: عشدي رطٌل مؽ قسٍا، ولػ بالسزا   أن تقؾل: عشدي رطُل قسٍا.، سمػ أن تقؾل: عشدي رطٌل قسح 

 تسضضزا  إال السشرؾب، وقضل:  مها تدسى تسضضزا .شضئا مشها  وال يدسى 
 ، وهؾ: ما ال يقدر ب الت مخرؾلة، أي: يدل عمى غضر معضؽ، وهؾ ّبلّة أقدام:ما يذبو السقدار  ٖ)

يررر { )خضررا   تسضضررز لسثقرال سرري  مرا يذرلر الررؾزن،  حرؾ: }سسررْؽ يعسرل مثقراَل ذرة خضرررا  ومرْؽ يعسررل مثقراَل ذرة شررا   .ٔ
 السؾضعضؽ، ومثقال ال رة ليس لر آلة مخرؾلة، سهؾ يدل عمى غضر معضؽ، ول شر يقدر بالؾزن.
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: تسضضررز لجرررة، وهرري تذررلر ال ضررل، أل هررا ال ترردل عمررى  .ٕ ، مرراء  مررا يذررلر ال ضررل،  األوعيررة،  حررؾ: عشرردي جرررٌة مرراء 
 ٌس قسحا  .معضؽ متعارف عمير بضؽ الشاس، و  لػ )عشدي  ي

مررا يذررلر السدرراحة،  حررؾ: عشرردي َمرردُّ اللرررِر أرضررا ، أرضررا : تسضضررز لسررد اللرررر الرر ي ال يرردل عمررى مدرراحة  .ٖ
معضشررة، و حررؾ: مررا سرري الدررساء قرردُر راحررٍة  ررحابا ،  ررحابا : تسضضررز لررر)قدر راحررة ، وهررؾ، وإن دل عمررى مدرراحة، 

 ل شها غضر محددة.
سو حكؼ السقدار، أي: يجؾز ريو اْلوجو الثلثة الدابقة، إال نحؾ: ما في وما يذبو السقدار بأنؾاعو الثلثة، حك 

، الدساء قدُر راحٍة سحابًا، ريجؾز نربو، أو جره ِبِسذْؽ فقذج، وال يجذؾز جذره بالسزذا ،  سمرػ أن تقرؾل: عشردي جررٌة مراء 
 ولػ أن تقؾل: عشدي جرُة ماٍء، ولػ أن تقؾل: عشدي جرٌة مؽ ماٍء.

تسضضرز، عشرد ابرؽ مالرػ والسوررد )وا تلرر أ شرا  رت مؼ عمرى اال رؼ السروهؼ الر ي يوضشرر التسضضرز، سهر ا الر ي ما  ران سرعرا  لم  ٗ)
 يكؾن سرعا  لمتسضضز .

  حؾ: ه ا خاتٌؼ حديدا ، حديدا : تسضضز لخاتؼ، وخاتؼ: سرل عؽ الحديد، أل ػ ترشع الخاتؼ مشر. 
 عؽ الخذب، أل ػ ترشع اللاب مشر.و حؾ: ه ا باٌب خذلا ، خذلا : تسضضز للاب، وباب: سرل  
 و حؾ: اشتريُك ّؾبا  لؾسا ، لؾسا : تسضضز لمثؾب، والثؾب: سرل عؽ الرؾف، أل ػ ترشع الثؾب مشر. 
وحكذذؼ ىذذذا الشذذؾ  حكذذؼ السقذذدار، ففيذذو اْلوجذذو الثلثذذة الدذذابقة، فمذذػ أن تقذذؾل مذذثل: ىذذذا خذذاتٌؼ حديذذًدا، ولذذػ أن  

 .ٖٗٔ تقؾل: ىذا خاتُؼ حديدٍ تقؾل: ىذا خاتٌؼ مؽ حديٍد، ولػ أن 
 ما أجري مجرى السقادير مؽ كل اسؼ مبيؼ محتاج إلى تسييز، نحؾ: مثل، وغير. (٘)

تقررؾل: عمررى التسرررِة مثُمهررا زبرردا ، زبرردا : تسضضررز لر)مرررثمها ، ألن )مثمهررا  ا ررؼ متؾغررل سرري اإلبهررام، سررإذا قمررك مررثبل : زيررٌد  
م سي المؾن أم سي غضر ذلػ، ؼيحتاج إلى ت دضر، سقؾلشا: زبدا ، سدررت مثمػ، ال  دري هؾ مثمػ سي الظؾل أم سي القرر أ

 وبضشك )مثمها .
 و  لػ قؾلر تعالى }ولؾ جئشا بسثمر مددا { مددا : تسضضز الر)مثمر  الستؾغمة سي اإلبهام. 

                                                 
بن مالك واؼبربد، ألف )حديداً(وكبوه جامد، وصاحبو نكرة، فليس حباؿ عندمها، رأي ا إعرابو سبييزا ما دييز ما كاف فرعاً عن التمييز، كبو: ىذا خامٌت حديداً، وىو أنواع سبييز اؼبفرد: ىذا النوع من  ٖٗٔ

أقوؿ: وؿبل  وقاؿ سيبويو: "حديدا" يف ىذه العبارة حاؿ، ألف اؼبمي ز، وىو )خامت(، ليس مقداراً، وال شبو مقدار، وال عدداً.فأعربوه سبييزا ،  ب يف اغباؿ اشتقاقو وتعريف صاحبوألف الغال
ابتفاؽ ابن مالك واؼبربد وسيبويو، ألف )خاسبك( معرفة ما إذا كاف ما قبل التمييز، وىو اؼبمي ز، نكرة، كبو: )خامت(، أما إذا كاف معرفة، كبو: )ىذا خاسبك حديداً(، فتعرب )حديداً( حااًل اػبالؼ في
 ابلعلمية.
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سضضز لرر)غضر  و حؾ: لشا غضُر ذلػ غشسا ، لشا: خور مقدم، وغضُر: موتدأ، وهؾ مزاف، وذلػ: مزاف إلير، وغشسا : ت 
 الستؾغل سي اإلبهام.

، الشررب  األمثمرة الدرابقة، والجرر بسرؽ  رأن تقرؾل: ويجؾز في ىذا الشؾ : الشر ، والجر بحر  الجر )مؽ( فقذج 
 عمى التسرة مثمها مؽ ُزبٍد.

 .تي يأتي سي القدؼ اآل بخبلف ما  تشوير: ليس سي تسضضز ال ات )أي: تسضضز الس رد  تحؾيل عؽ شيء، 

 الثاني: تسييز الشدبة، ويدسى: تسييز الجسمة.القدؼ 
 وهؾ: ما  ان م درا  لجسمة موهسة الشدلة،  سا  و  شرحر. 
 وهؾ قدسان: محؾل، وغضر محؾل. 

 ، وه ا ّبلّة أ ؾال:تسييز الشدبة السحؾل:  )الشدبة(القدؼ اْلول مؽ تسييز الجسمة   ٔ)
زا ،  حؾ: }اشتعَل الرأُس شضلا { شضلا : تسضضرز لشدرلة ، وهؾ ما  ان ساعبل  قول أن يرضر تسضضمحؾل عؽ فاعل - أ

، اشرتعل:  إ رشاد االشرتعال هشرا إلرى الذرضبب االشتعال لمرأس، وألل الجسمة قول هر ا: اشرتعل شرضُب الررأسِ 
حرؾل اإل رشاد إلرى السزراف إليرر، وهرؾ الررأس، سسعل، شضُب: ساعرل، وهرؾ مزراف، والررأِس: مزراف إليرر، 

رأُس، سرررار هشرراك إبهررام سرري الشدررلة، سا ترررب السزرراف، وهررؾ الرررأس، عمررى سألررلحك الجسمررة: اشررتعل الرر
ٗٗٔالتسضضز، سرارت: اشتعل الرأُس شضلا .

 

                                                 

 ا وارتعل الرأس َرْيبًا  :  144
ض واِلنارة بُذؾام الشار ، وانتذاَره في الذعر وُفذؾَّه ريو وأخَذه مشو كلَّ مأخذ رّبو عميو الرلة والدلم الذيَ  في البيا - أ

 بارتعاليا ، ثؼ أخرجو ُمخرَج االستعارِة ففي الكلم استعارتان ترريحية تب ية في ا ارتعل   ومكشية في الذي  
لى عر  ما اترف بو زمانيًا أو مكانيًا يفيد عسؾم ثؼ َأسشد االرتعاَل إلى محل الذعِر ومشِبِتو السفيد لمذسؾل فإن إسشاد معشى إ - ب

 معشاه لكل ما ريو في عر  التخاط  ، 
 وأخرجو ُمخرج التسييز - ت
 وأطمق الرأَس اكتفاًء بسا قّيد بو العغَؼ ،  - ث
ُذكر  وريو مؽ فشؾن البلغة وكساِل الجزالِة ما ال يخفى ، حيأ كان اْلصُل ارتعل ريُ  رأسي فأسشد االرتعاَل إلى الرأس كسا - ط

ه ِلفادة رسؾِلو لكميا ، فإن ِوزاَنو بالشدبة إلى اْلصل وزاُن ارتعل بيُتو نارًا بالشدبة إلى ارتعل الشاُر في بيتو ، ولزيادة تقريرِ 
 ج٥ُٞظ٢للجٙلِٓ صحلٖٓلأذ٢لجُعؼٞدلٝباِلجسال أواًل والتفريِل ثانيًا ولسزيد تفخيِسو بالتشكير
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: ساعرل، ل: مزراف إليرر، سإ رشاد الظضرب هشرا سطابرْك   رُس محسرٍد، طراَب: سعرل،   رو حؾ: طاَب محسٌد   دا ، ألرمها: 
سرارت: طاب محسٌد، سحرل هشا إبهام سي الشدرلة، سا تررب  إلى الش س، سحؾل اإل شاد إلى السزاف إلير لدال ببلغي،

 السزاف، وهؾ )  س ، عمى التسضضز، سرارت: طاَب محسٌد   دا .
 ٘ٗٔ و  لػ يقال سي: ت قأ بكٌر شحسا ، ومعشى ت قأ: تذق  

ألرمها:  ، وهؾ ما  ان م عؾال  بر قول أن يرضر تسضضزا ،  حرؾ: }سجر را األرض عضؾ را{محؾل عؽ مفعؾل بو - ب
 ررا: ساعررل، وعضررؾن: م عررؾل بررر، وهررؾ مزرراف، و)األرض  مزرراف  ر سعررل، ور ررا عضررؾن األرض، سررر)سجسج

إليرررر، سحرررؾل الس عرررؾل )عضرررؾن  وجعرررل تسضضرررزا ، وأوقرررع ال عرررل )سجر رررا  عمرررى السزررراف إليرررر وهرررؾ)األرض ، 
 سرارت الجسمة: سجر ا األرَض عضؾ ا . سر)عضؾ ا   موضؽ ومزيل لئلبهام.

، وقرد ذ ررر الدرسضؽ الحمورري سري قؾلررر تعرالى } سجر ررا   جرا ، ألرمها: زرعررك شرجَر الحديقررةِ شرر و حرؾ: زرعررُك الحديقرةَ  
آخر سي مثرل هر   اآليرة ل شرر األرض عضؾ ا { ّبلّة أوجر ل ؽ الراجا هؾ إعرابها تسضضزا  والبؽ هذام سي بعض  تلر رأي 

 مرجؾح . 
، وهر ا ال يكرؾن إال سري أسَعرِل الت زرضل،  حرؾ: }أ را أكثرر ، وهؾ ما  ان موتدأ قول أن يرضر تسضضرزامحؾل عؽ مبتدأ ج ررررر

مشررػ مرراال{ ألررمها: مررالي أكثررر مررؽ مالررػ، مررال: موترردأ وهررؾ مزرراف، واليرراء: مزرراف إليررر، وأكثررر: خوررر، سحرر ف 
السزررراف مرررال، سا  ررررل الزرررسضر الستررررل وهرررؾ اليررراء وأتررري بزرررسضر رسرررع مكا رررر، ألن السزررراف إليرررر لسرررا حررر ف 

محمرر سري اإلعرراب، سررار: أ را، مكران اليراء، سررارت الجسمرة: أ را أكثرر مشرػ، سحررل  السزاف وهؾ السوتردأ حرل
 إبهام سي الشدلة، سا ترب السزاف، وهؾ مال عمى التسضضز، سرارت: أ ا أكثر مشػ ماال.

ال يجؾز جره بسذؽ، وال إلذافتو، أعشي السحؾل عؽ الفاعل والسفعؾل والسبتدأ  بأنؾاعو أعشي السحؾل وىذا القدؼ 
 .ٙٗٔيج  نربو عمى التسييز بل
 ، وهؾ ما  ان غضر محؾل عؽ شيء.تسييز الشدبة غير السحؾل:  )الشدبة( القدؼ الثاني مؽ تسييز الجسمة  ٕ)

                                                 
 ت تفتح وبدا نوره أو شبره والسحابة عن مائها أرسلتو وفالف شحما امتأل حىت تشقق جلدهالنباقاؿ اؼبعجم الوسيط : تففأ :  ٘ٗٔ
األصح أف شبة  حملوؿ إما أف يكوف ؿبواًل عن الفاعل أو عن اؼبفعوؿ فقط، ويقولوف: ال يوجد قسم ؿبوؿ عن مبتدأ، وقد حقق ابن ىشاـ رضبو هللا تعاذل أفلتمييز ا: افء يقولو كثَت من العلما  ٙٗٔ

ظاىره كاؼبنت. إف ىذا التمييز ؿبّوؿ عن الفاعل االصطالحي كما ذىب إليو بعضهم ويؤيده قاؿ اػبضري يف كالمو على التمييز احملوؿ عن اؼببتدأ تعليقا على كالـ ابن عقيل :  سماً ؿبواًل عن اؼببتدأ.ق
مضاؼ.  مبتدأاد من أفعل، إذ دل تنِب العرب فعالً يؤدي معناه حىت يوضع مكانو. ولذا حقق ابن ىشاـ أنو ؿبّوؿ عن حصره فيما مر سبييز النسبة يف الفاعل واؼبفعوؿ، وفيو أنو يفوت التفضيل اؼبستف

عٌت أي اؼبتصف بو يف اغبقيقة ال وعلى ىذا فمراده بقولو، والفاعل اؼبعٌت أف ىذا التمييز ىو اؼبنسوب إليو اؼب واألصل منزلك أعلى فجعل اؼببتدأ سبييزاً والضمَت اؼبضاؼ إليو مبتدأ فانفصل وارتفع.
تو غَت ضار إذ ال جيب بقاؤه يف الفعل اؼبوضوع مكاف أفعل يف أنو ؿبّوؿ عنو ا ىػ. وقد جياب إبمكاف أف يراد: عال علواً زائداً، وكثر كثرة زائدة، فال يفوت التفضيل بتحويلو عن الفاعل أو أبف فوا

 غَت ىذا الباب فكذا فيو، فتدبر.
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 وىذا يجؾز جره بسؽ، أو نربو، وال يجؾز جره بالسزا . 
 : إذا  ان السشدؾب إلير الحكُؼ عاهرا    س التسضضز سي السعشى  ان غضر محؾل.لابظوو 
، وبيران ذلرػ  ، إن  ان )زيد  هؾ الزيمضي ا  ، إن  ان )زيٌد  هؾ الرجل السقرؾد، وَ ُرم زيٌد رجبل  : َ ُرم زيٌد  حؾ 

هررؾ زيررد س رران السشدررؾب إليررر ال رررم هررؾ عررضؽ التسضضررز سرري السعشررى سهررؾ  أن السشدررؾب لررر ال رررم هررؾ )زيررد  والسعشررى بررر)رجبل 
 .غضر محؾل 

، سررالسسدوح هرؾ زيرد والسعشري برالتسضضز ، إذا  ان زيرد هرؾ الرجرل السقررؾدرجبل   دا  زيٌد، ما أحدَؽ زي رجبل  و حؾ:  عؼ  
 .بر)رجبل  هؾ زيد ساتحد السشدؾب إلير الحكؼ والتسضضز سهؾ غضر محؾل 

 :  (والحاالت الجاوزة  )الفرق بيؽ السحؾل وغير السحؾل
  رس التسضضرز سري السعشرى  ران غضرر محرؾل  تقدم معػ ضاب  غضر السحؾل، وهؾ: مترى  ران السشدرؾب إليرر الحكرؼ عراهرا   

  الحالة األولى : مرا يجرؾز ؼيرر أن يكرؾن محرؾال أو غضرر محرؾل  ٔألبل ، إذا عمسك ذلػ سمتعمؼ أن عشد ا ّبلث حاالت : 
   الحالة الثالثة : ما يجب أن يكؾن غضر محؾل  ٖ  الحالة الثا ية : ما يجب أن يكؾن محؾال ٕ

 : ما أحدَؽ زيدا  ضي ا ،  مثالها رما أن يكؾن محؾال وغضر محؾل:  ت أي  لؤلمريؽ التي ترما الحالة األولى : .ٔ

 ان غضر محؾل  إن عشضشا أّن زيدا  هؾ الزيم  

 قرد  رزل أو  او الزضؾف  الزضؾف هؼ ضضؾف عشد زيد، ويكؾن الزيمالزيم أو  أما إن  ان السراد أن
 عررؾل، واأللررل: مررا أحدررَؽ ضرريَم زيررٍد، ألن  زلررؾا عشررد زيررد وأ ررك تريررد أن تسرردحهؼ، سهررؾ محررؾل عررؽ الس

 الزيم ليس زيدا ،

، سهرر ا أدبررا   إذا قمررك: مررا أحدررؽ زيرردا   : الترري يجررب أن يكررؾن سضهررا محررؾال : مثالهررا الرر ي يؾضررحها  الحالررة الثا يررة .ٕ
  محؾل عؽ الس عؾل، وألمر ما أحدؽ أدَب زيٍد، ألن األدب ليس هؾ زيد.

 ؾن غضر محؾل : مثالها : ما أحدرؽ زيردا رجربل سهر ا  يتعرضؽ أن يكرؾن غضرر : التي ال ترما أن ت الحالة الثالثة .ٖ
 محؾل أل ر ال يرما أن تقؾل ؼير ما أحدؽ رجل زيد سه ا ال يرا . 

، سؽير خبلف، هل هؾ محؾل عؽ ال اعل أو هؾ غضر محؾل، وقد حقر  الخزرري وغضرر   أما   حؾ: امتؤل اإل اُء ماء 
 هؼ أ ر غضر محؾل، و يأتي ت رضل ه   السدألة سي  تب أخرى.أ ر محؾل عؽ ال اعل، واختار غضر 

 تمخيص الحاالت الجاوزة في التسييز في جسيع اْلنؾا  : 
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 توضؽ لشا مسا  و  أن التسضضز مؽ حضث أوجر اإلعراب أقدام : 
، وهرؾ ّبلّرة يجؾز ؼير ّبلّة أوجرر: الشررب عمرى التسضضرز، والجرر بحررف الجرر )مرؽ ، والجرر بالسزراف: ]القدؼ األول[  

 أ ؾال:
 السقدار .ٔ

 تقؾل: سداٌن أرضا ، وسداُن أرٍض، وسداٌن مؽ أرضٍ  
شررلر السقرردار، إال إذا اقتزررك إضرراستر إضرراستضؽ،  حررؾ: مررا سرري الدررساِء قرردُر راحررٍة  ررحاب ا، سمررؾ أضرر ك )راحررة  إلررى  .ٕ

 ب.) حابا   القتزك إضاستر إلى إضاستضؽ، سأضي ك )قدر  لراحة، وأضي ك )راحة  لدحا
سذررلر السقرردار إذا اقتزررك إضرراستر إضرراستضؽ، تستشررع اإلضرراسة ويجررؾز ؼيررر الؾجهرران، الشرررب عمررى التسضضررز، والجررر  

 بحرف الجر )مؽ ، تقؾل: قدُر راحٍة  حابا ، وتقؾل: قدُر راحٍة مؽ  حاب.
 مثال شلر السقدار:  يٌس قسحا ، و يُس قسٍا، و يٌس مؽ قسٍا.

 ما  ان سرعا  عؽ التسضضز. .ٖ
 قؾل: خاتٌؼ حديدا ، وخاتُؼ حديٍد، وخاتٌؼ مؽ حديد.ت 
واختررارا  قرؾل: تسضضرز الر ات ر إال العردد، وإال إذا اقتزرك إضراستر إضراستضؽ، وإال مرا برضَّؽ مثرل وغضرر ر يجرؾز ؼيرر  

 ّبلّة أوجر.
 ]القدؼ الثا ي[ يجؾز ؼير وجهان، الشرب عمى التسضضز، والجر بحرف الجر )مؽ ، وه   األ ؾال هي:

 تسضضز الشدلة غضر السحؾل. .ٔ
 حؾ:  ُرَم زيٌد رجبل ، ؼيجؾز  رلر عمى التسضضرز، ويجرؾز الجرر بسرؽ، برأن تقرؾل:  رُرم زيرٌد مرؽ رجرٍل، أل رر عرضؽ مرا  

 قومر، سالرجل هؾ زيد.
 و حؾ:  ُرم زيٌد ضي ا ، إن  ان زيٌد هؾ الزيم، ؼيجؾز أن تشرلر عمى التسضضز، ولػ أن تجر  بسؽ، أل رر عرضؽ مرا 

 قومر، ستقؾل:  ُرم زيٌد مؽ ضيم.
 وما أحدؽ زيدا  رجبل ، أو مؽ رجل.،   لػ: هلل در  سار ا ، أو مؽ سارسو  

  حؾ: لشا مثمها غشسا ، أو مؽ غشؼ.: رب بسثل وغضرما   .ٕ
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 ]القدؼ الثالث[ ال يجؾز إال  رلر عمى التسضضز، وهؾ: 
 تسضضز العدد الرريا مؽ أحد عذر إلى تدعة وتدعضؽ...ٔ
 وتسضضز الجسمة السحؾل عؽ ال اعل أو الس عؾل أو السوتدأ. .ٕ

 الفرق بيؽ الحال والتسييز : 
 لحال: يوضؽ هضئة لاحلر،  حؾ: جاَء زيٌد راكلا ، سراكلا  بضشك حال زيد.ا 
أمررا التسضضررز، سضوررضؽ اإلبهررام سرري الرر وات أو الشدررب،  حررؾ: عشرردي عذرررون قمسررا ، سررر)عذرون  موهسررة تحتسررل ذوات  

 ضرة، سر)قمسا  بضشك ه   ال ات،  سا  و  شرحر.كث

 رروط التسييز بعض
 )ٝالل٣ٌٕٞلئاللٌٗسز،لٝالل٣ٌٕٞلئاللذؼدلضٔحّلجٌُلّ(.قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 

  الذرح
  تقرديؼ التسضضررز عمررى السسضَّررز، الرر ي هررؾ العامرل سرري التسضضررز، س رري قؾلشررا: عشرردي  تسضضرز الس رررد )الرر ات  ال يجررؾز ؼيررر

 ذرون رجبل ، ال يجؾز أن  قؾل: عشدي رجبل  عذرون، ات اقا بضؽ أهل العمؼ.ع
 الشدلة  وأما تسضضز الجسمة )أو: 
  ،بتقررديؼ )  دررا  عمررى سسرر هب  ررضوؾير رحسررر ت تعررالى أ ررر ال يجررؾز تقديسررر عمررى ال عررل، ر  حررؾ:   دررا  طرراَب زيررٌد

 قؾل: طاَب زيٌد   دا .بل يجب تأخضر  عؽ ال عل، بأن ت التسضضز عمى ال عل )طاب  ،
 وم هب ابؽ مالػ وجساعة: أ ر يجؾز تقديسر عمى ال عل بذروط،  تعرسها سي  تب أخرى إن شاء ت تعالى. 

 تدريبات
 بضؽ التسضضز ومؽ أي األ ؾال هؾ سي اآليات اآلتية: 

 .}أو عدُل ذلػ لياما {  ٕ)           }سمْؽ ُيْقوَل مؽ أحدهؼ ملُء األرِض ذـلا {.  ٔ)
 }قال أغضَر ت أبػيكؼ إلها {.  ٗ)        }ومؽ يوتغِ غضر اإل بلم ديشا  سمْؽ ُيْقوَل مشر{.  ٖ)
}ومرررؽ يظرررع َت والر رررؾَل سأولئرررػ مرررع الررر يؽ أ عرررؼ ت عمرررضهؼ مرررؽ الشوضرررضؽ والررررديقضؽ والذرررهداء  ٙ}وأحررررى  رررلَّ شررريء عرررددا {.)  ٘)

ا{.  ٚ)                      والرالحضؽ وَحُدَؽ أولئػ رؼيقا {.  }سإْن ِطْوَؽ ل ؼ عؽ شيء مشر   د 
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 }لل ة ت ومؽ أحدؽ مؽ ت لل ة{.  ٜ)                }قل هل  شوئ ؼ باألخدريؽ أعساال {.  ٛ)
 }قل أيُّ شيء أكور شهادة {.  ٔٔ)                                }وال يؽ آمشؾا أشدُّ حلا  هلل{.  ٓٔ)
  }إنَّ ال يؽ   روا بعد إيسا هؼ ّؼ ازدادوا   را  لْؽ تقول تؾبتهؼ{.ٖٔ)  ؽَّ مؽ  ل شيعة أيُّهؼ أشدُّ عمى الرحسؽ عتيا {.}ّؼ لششرزع  ٕٔ)

 }وِ َع ربي  لَّ شيء عمسا {، }ال إلر إال هؾ وِ َع  لَّ شيء عمسا {، }و ع ربشا  لَّ شيء عمسا {.  ٗٔ)
 }سا  جرْت مشر اّشتا عْذرة عضشا {.  ٙٔضر والدسيع هل يدتؾيان مثبل {.)}مثل ال ريقضؽ  األعسى واأللؼِّ واللر  ٘ٔ)

 جؾاب التدري  اْلول
 ( ذهبًا: تسييز مفرد، لذبو مقدار.ٔجؾاب )

 ( صيامًا: تسييز مفرد، لذبو مقدار.ٕجؾاب )

 )غير(.وىؾ ( ديشًا: تسييز مفرد، لسا أجري مجرى السقاديرٖجؾاب )

 .ويكؾن )غير( مفعؾال بو  ياتيا أنيا تسييز لذ)غير(، وىؾ تسييز مفرد، لسا أجري مجرى السقادير( إليًا: في أحد تؾجيٗجؾاب )

 ( عددًا: تسييز ندبة )جسمة(، محؾل عؽ السفعؾل، واْلصل: أحرى عدَد كلِّ ريء.٘جؾاب )

، الشبييؽ والرديقيؽ والذذيداء والرذالحيؽ  أعشي إن كان السراد بذ)رريقا( ىؼ ( إن كان السقرؾد بذ)رريقًا( ىؾ السقرؾد بذ)أولئػ(ٙجؾاب )
حدذؽ فذالسعشى ىشذا  فيؾ تسييز غير محؾل، ويجؾز جره بسؽ، فيؾ نحؾ: )ما أحدؽ زيدًا ليفًا(، إن قرد بأنَّ )زيدًا( ىذؾ الزذيف

 .أولئػ مؽ رفيق  

السقرذؾد بذذ)أولئػ(، فيذؾ تسييذز ، بحيذأ يكذؾن السقرذؾد بذذ)رريقًا( ىذؾ غيذر أي مذؽ يذرافقيؼ  وإن كان السعشى: حُدَؽ رفيذق أولئذػ 
 محؾل عؽ الفاعل، وال يجؾز جره بسؽ، واْلصل: حدؽ رفيق أولئػ، كسا قمشا.

، ٚجؾاب )  )ارتعل الرأس ريبًا(.فحؾل اِلسشاد نغير ( نفدًا: تسييز ندبة )جسمة( محؾل عؽ الفاعل، وأصميا: فإن طابْت أنفُدُيؽَّ
يعشي بالقؾم الذيؽ ىؼ أخدر الخمق قال في التفدير الؾسيج " سبتدأ، كسا حققو ابؽ ىذام( أعسااًل: تسييز ندبة، محؾل عؽ الٛجؾاب )

وجمع التمٌٌز مع أنه مصدر ٌصلح للملٌل والكثٌر  فهو ٌدل على الكثٌر بال جمع لإلٌذان بتنوع أعمالهم ولصد  ،" انتيى ريسا عسمؾا

كما ٌجمع فً غٌر التمٌٌز أٌضا تنبٌها على لنها كلها شملها الخسرانللداللة على أن أعمالهم أنواع وأَ أ١لللشمول الخسران لجمٌعها
 ٝؿ٤سٛحللاألنواع مثل لولنا : كتاب البٌوع تنبٌها على أنواع كالبٌع والسلم

( صبغًة: تسييز ندبة، محؾل عذؽ مبتذدأ، والتقذدير: َمذْؽ صذبغتو أحدذُؽ ِمذْؽ صذبغة ه، فعسذل ريذو مذا عسذل فذي اأنذا أكثذر مشذػ ٜجؾاب )
اًل .وقيل: محؾل عؽ الفاعل، وىؾ عمى القؾل بأن التسييز ال يحؾل عؽ السبتدأ، وذلػ عمذى خذل  مذا حققذو ابذؽ ىذذام مذؽ أن ما

 ىشاك تسييزًا محؾاًل عؽ السبتدأ.
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 ه(( حبًا: تسييز ندبة، محؾل عؽ السبتدأ، واْلصذل: حذبيؼ )أي السذؤمشيؽ( ع أرذدُّ مذؽ حذ  أولئذػ )أي الذذيؽ يذذركؾن مذع ٓٔجؾاب )
ْلنذذدادىؼ أي ىذذؼ أرذذد حبذذا ع مذذؽ أىذذل اْلوثذذان ْلوثذذانيؼ لكذذؽ القذذرآن ببلغتذذو العاليذذة حذذذ  الستعمذذق وىذذؾ )مذذؽ حذذ  أىذذل اْلنذذداد 

ندادىؼ ( حتى يعظي معشى العسؾم كأنو قال أرذد حبذا ع عمذى اِلطذلق ، وحتذى ال تكذؾن ىشذاك مقارنذة بذيؽ الحبذيؽ أي ِلعيذار ْل 
 .خير وأبقى   لؼ يقل خير مؽ الدنيا لسا ذكر التفاوت ومثمو ا واآلخرة 

 ( ريادًة: تسييز ندبة، محؾل عؽ السبتدأ: واْلصل: ريادة ه أكبر.ٔٔجؾاب )

 ( عتيًا: تسييز ندبة، محؾل عؽ السبتدأ، والتقدير: أيُّيؼ ىؾ عتؾه أرد عمى الرحسؽ.ٕٔجؾاب )

 ْلصل: ثؼ ازداد كفرىؼ.( كفرًا: تسييز ندبة )جسمة(، محؾل عؽ الفاعل، وأٖجؾاب )

اارذتعَل فحذؾل اِلسذشاد نغيذر دير: وِسَع عمُؼ ربي كلَّ رذيء، ( عمسًا، في اآليات الثلث: تسييز ندبة، محؾل عؽ الفاعل، والتقٗٔجؾاب )
 الرأُس ريبًا .

 ( مثًل: تسييز ندبة، محؾل عؽ الفاعل، والتقدير: ىل يدتؾي مثلىسا.٘ٔجؾاب )

 أُجؾش اُغبدطمفرد، تسييز لذ)اثشتا عذر(. ( عيشًا: تسييزٙٔجؾاب )

 السدتثشى
 قال ابؽ آجروم رحسو ه تعالى:  

 .َوُحُروُ  االْسِتْثَشاَء ثَساِنَيٌة ؛ َوِىَي : ِإال ، َوَغْيُر ، َوِسَؾى ، َوُسَؾى ، َوَسَؾاٌء ، َوَخل ، َوَعَدا ، َوَحاَرا 

َكلُم َتامِّا ُمؾِجًبا ، َنْحَؾ : )) َقاَم اْلَقْؾُم ِإال َزْيًدا (( َو )) َخَرَج الشَّاُس ِإال َعْسذًرا (( . َوِإْن َفاْلُسْدَتْثَشى ِبإال ُيْشَرُ  ِإَذا َكاَن الْ 
)) ِإال َزْيذًدا (( َوِإْن  َزْيذٌد (( وَ  َكاَن اْلكلُم َمْشِفيِّا َتامِّا َجاَز ِريِو اْلَبَدُل َوالشَّْرُ  َعَمذى االْسذِتْثَشاِء َنْحذَؾ : )) َمذا َقذاَم اْلَقذْؾُم ِإال

(( َو )) َمذا َمذَرْرُت ِإال  َكاَن اْلَكلُم َنِاقًرا َكاَن َعَمى َحَدِ  اْلَعَؾاِمِل َنْحَؾ : )) َما َقذاَم ِإال َزْيذٌد (( َو )) َمذا َلذَرْبُت ِإال َزْيذًدا
ُسْدذَتْثَشى بَخذل ، َوَعذَدا ، َوَحاَرذا ، َيُجذؾُز َنْرذُبُو َواْلُسْدَتْثَشى بغير وِسَؾى ، وُسؾى وسؾاء مجرور ال غير ؛ َوالْ  ْيٍد (( .ِبزَ 

 َبْكٍر (( .َوَجرُُّه ، َنْحَؾ : )) َقاَم اْلَقْؾُم َخل َزْيًدا ، َوَزْيٍد (( ، َو )) َعَدا َعْسًرا َوَعْسٍرو (( َو )) َحاَرا َبْكًرا وَ 

 الذرح
خبل  أو  الداخل،  حؾ: قاَم القؾُم إال زيدا ، سأ رك أوال قمرك: اال تثشاء هؾ: اإلخراج بإال أو إحدى أخؾاتها لسا  ان دا 

)قرراَم القررؾُم ، وأ ررك تشررؾي سرري داخمررػ أنَّ )زيرردا  لؼ يرردخل، ّررؼ ُتْغِهررر هرر ا بقؾلررػ )إال زيرردا  ، سأ ررك برر لػ أعهرررت قررردك، 
 وأخرجك )زيدا   الس هؾَم مؽ ل ل )القؾم ، سسعشى اإلخراج بإال إما:
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 أو إعهار ما  ان خارجا  سي  ضتػ..ٕ         سي م هؾم الم ل. إخراج ما  ان داخبل  ..ٔ
لرر لػ أ ررك إذا قمررك: ال إلررر إال ت، سعشررد قؾلررػ: )ال إلررَر ، تشررؾي سرري داخمررػ ا ررتثشاء: ت عررز وجررل، ّررؼ تغهررر ذلررػ  

 بقؾلػ: إال ت، وتخرجر مؽ م هؾم ل ل )ال إلر .
 جسيع القؾم بالؿيام، وأخرجك مشهؼ )زيدا  ، سهؾ لؼ يقؼ. سسعشى: قاَم القؾُم إال زيدا ، أ ػ أخورت عؽ 
 واال تثشاء يذلر عسمية الظرح،  سا تقؾل عذرة  اقص ّبلّة يداوي  لعة. 
 واال تثشاء يكؾن باألدوات التي ذ رها السؤلف رحسر ت تعالى، وهي: 

لى }لرؾ  ران سضهسرا آلهرٌة إال ُت ل دردتا{، وهي حرف ا تثشاء، وقد ت ؾن ا سا  بسعشى: غضر، سي  حؾ قؾلرر تعرا )إال( [ٔ]
 وت رضل ه   سي  تب أخرى إن شاء ت تعالى.

 ، وهي أ ساء، وأسرحها: ِ ؾى  بكدرر الدرضؽ، وأمرا ِ رؾاء سسختمرف سضهرا، هرل ِسؾاء وغير ِسؾى وُسؾى وَسؾاء و) [ٕ]
ؽ هذرام وابرؽ عقضرل رحسهرؼ ت تعرالى، يدتثشى بها أم ال، واأللرا أ هرا يدرتثشى بهرا أيزرا ،  سرا قالرر أبرؾ حيران وابر

 .، مثالها : قام القؾم  ؾى زيٍد ، جاء الظبلب  ؾى عسرو ٍ  ولؼ ي  رها ابؽ آجروم رحسر ت
 ويجب أن  تشلر إلى أمؾر: 

بكدررر الدررضؽ، قررد ت ررؾن بسعشررى )مدررتؾٍ ، سرربل يدررتثشى بهررا،  حررؾ: }ساجعررل بضششررا وبضشررػ مؾعرردا  ال )ِسذذؾى(  أن .ٔ
{ عمررى قررراءة  رراسع وأبرري عسرررو وابررؽ  ثضررر وال دررا ي، بكدررر الدررضؽ، أي: ِسذذؾى ؽ وال أ ررَك مكا ررا  ُ ْخِمُ ررر  حرر

 مدتؾيا  طريقشا وطريقػ.
قرال ابررؽ عاشررؾر رحسررر ت تعررالى: يجرؾز أن يكررؾن اال ررتؾاُء ا ررتؾاَء التؾ رر  برضؽ الجهتررضؽ، قررال مجاهررد: إ ررر  

 يذ  الحزؾر ؼير عمى أهل أطراف السديشة. مكاٌن  رٌف، و أنَّ السراد أ ر  رف مؽ السديشة، لئبل
، قرال )وَسذج(  ب تا الدضؽ، قد تأتي عمى معاٍن غضر اال تثشاء، سبل يدتثشى بها، سقرد ترأتي بسعشرى َسؾاءأن ) .ٕ

 حؾ: هر ا درهرٌؼ  رؾاٌء، أي:  )تام(،تعالى }ساطََّمَع سَرآ  سي َ ؾاء الجحيؼ{ أي: و   الجحيؼ، وقد تأتي بسعشى 
 ،  حؾ }سهؼ ؼير  ؾاٌء{، أي: مدتؾون.()مدتؾٍ تأتي بسعشى  ، وقد)تاٌم(

 عمى خبل وعدا، وال يجؾز دخؾلها)أي ما  عمى حاشا. )ما(، ويجؾز دخؾل )خل وعدا وحارا( [ٖ]
 إدخال )ما  يجب الشرب :  س ي حال - أ
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غضرر مترررسضؽ، و)زيردا   تقؾل: قاَم القؾُم مرا خربل زيردا ، مرا عردا زيردا ، سرر)خبل وعردا  سعربلن ماضريان جامردان، أي:  
 م عؾل بر.
 وسي حال عدم إدخال )ما  يجؾز الشرب والجر :  - ب

تقؾل: قاَم القؾُم خبل زيدا ، عدا زيردا ، حاشرا زيردا ، بالشررب، سهري أيزرا  أسعرال ماضرية جامردة، أي: غضرر مترررسة،  
 و)زيدا   م عؾل بر.

حاشررا  حررروف جررر ألررمية عمررى  لررر)زيٍد ، سررر)خبل وعرردا وتقررؾل: قرراَم القررؾُم خرربل زيررٍد، عرردا زيررٍد، حاشررا زيررٍد، بررالجر 
 . ٚٗٔاأللا

 ستحرل أ ها : 
 حضث  لقك بر)ما  يجب الشرب وهي أسعال ،  - أ
 .جرت سهي حروف جر وإن  إن  روك سهي أسعالالجر سرب و بر)ما  يجؾز الش ؼ تدو وحضث ل - ب

 السراد بالسدتثشى، والسدتثشى مشو، وأداة االستثشاء

 تثشاء ال بد أن  وضؽ بعض السرظمحات التي تدهل عمضشا سهرؼ هر   األحكرام وهري : )السدرتثشى ، والسدرتثشى مشرر  ، قول أن  ذرح حاالت اال
 .مع ذ ر القؾاعد بذكل مجسل قول ت رضمها )واال تثشاء التام ، وغضر التام  ، )والسؾجب ، وغضر السؾجب  ، )والسترل والسشقظع  

ر)زيدا   مدررتثشى أل ررر اْ ررُتْثشي مررؽ حكررؼ السجرريء، سررر)الظبلب  جرراءوا، و)زيررد  لررؼ إذا قمررك: جرراَء الظرربلُب إال زيرردا ، سرر 
 يجئ، سقد اْ ُتْثشي مؽ الحكؼ الداب ، و)الظبلب  مدتثشى مشر، و)إال  أداة ا تثشاء، و)زيدا   مدتثشى.

 السراد باالستثشاء التام، واالستثشاء غير التام 
مر  ؾرا  سري الجسمرة،  حرؾ: جراَء الظربلُب إال زيردا ، سرر)الظبلب   هرؾ: مرا  ران السدرتثشى مشرر االستثشاء التذام - أ

مدررتثشى مشررر، وقررد ذ ررر سرري الجسمررة، و ررسي تامررا  ألنَّ  رربل  مررؽ السدررتثشى والسدررتثشى مشررر ذ ررر سرري الجسمررة، 
 .)تام(سهؾ 

مرا  ، وهرؾ: مرا  ران السدرتثشى مشرر غضرر مر  ؾر سري الجسمرة، أي:االستثشاء غير التام )أو السفرغ(ويقابمر:  - ب
 ح ف مشر السدتثشى مشر.

                                                 

ٔٗ7
 ىذام رحسو ه: ىي حرو  جر ربيية بالزاود، وستعر  معشى اْلصمي والزاود في حرو  الجر إن راء ه تعالى. وقال ابؽ 
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  حؾ: ما جاَء إال زيٌد، ساأللل: ما جاَء أحٌد إال زيدا . 
 و حؾ: وما رأيُك إال زيدا ، ساأللل: ما رأيُك أحدا  إال زيدا .   

و ررلا ،  ورأيرك  لسرا بعرد )إال ، وعسرل ؼيرر رسعرا   سمسا حر ف السدرتثشى مشرر، وهرؾ )أحرد ، ت ررغ العامرل، وهرؾ )جراء، 
 ا تثشاء  م رغا . سُدِسيَ 
 أم ال يذترط،  يأتي ال بلم عمير. استفيامأو  نيي أو بشفيوهل يذترط أن ُيْدو   
 و سي غضر تام: ألن السدتثشى مشر قد ح ف. 

 السراد باالستثشاء السؾج  واالستثشاء غير السؾج 
الشهي واال ت هام )أي: اال رت هام وشلر الش ي هشا:  شوهرو  الش ي مؽ خاليةهؾ: ما  ا ك جسمتر  االستثشاء السؾج  .ٔ

 ال ي يتزسؽ معشى الش ي .
 مثالر: جاَء الظبلُب إال زيدا . 

واال ررت هام  الشهرريأي: شرروهر،  أو ٛٗٔ  رري، وهررؾ: مررا  ا ررك جسمتررر مذررتسمة عمررى ويقابمذذو االسذذتثشاء غيذذر السؾجذذ  .ٕ
يَؼ ِإالَّ َمرْؽ }إ  ار الؾقؾل و ؽير اإل  اري بسعشى  حؾ اال ت هام  ال ي يتزسؽ معشى الش ي ـِ َوَمْؽ َيْرَغُب َعرْؽ ِممَّرِة ِإْبرَرا

رالُّؾَن ) }ٜٗٔ {َ ِ َر َ ْ َدرُ  ِ َوِعْشرَد  {}ٓ٘ٔ َٙ٘قاَل َوَمرْؽ َيْقرَشُ  ِمرْؽ َرْحَسرِة َربِّرِر ِإالَّ الزَّ َُّ َكْيرَم َيُ رؾُن ِلْمُسْذرِرِ ضَؽ َعْهرٌد ِعْشرَد 
بَلُل َسَأ َّى ُتْرَرُسؾَن )ٔ٘ٔ {ْلَسْدِجِد اْلَحَراِم َرُ ؾِلِر ِإالَّ الَِّ يَؽ َعاَهْدُتْؼ ِعْشَد ا  ٕ٘ٔ َٕٖسَساَذا َبْعَد اْلَح ِّ ِإالَّ الزَّ

 السراد باالستثشاء السترل واالستثشاء السشقظع
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طْلٗذرٞل)ل٣ٝرأذ٠لهللالئاللإٔل٣رلجُ٘ل٢لهدل٣ٌٕٞللأ(لهدل٣ٌٕٞليس٣ذحلذي)ٓحل،لالل،لأٝلؿ٤سٛٔحل(لٓحلجحءلجُوّٞلئاللش٣دجل،لاللزجرَلكر٢لجُردجزلئاللش٣ردجللخ(لٝهردل٣ٌرٕٞلٓؼ٣ٞ٘رحل

مذا إذا قذال  أما الشفي بذ)لؾ( فشفي لسشي غير مقرؾد، فل يشغر إليو، أي: ال يجؾز التفريغ بعده خلفًا لمسبرد رحسو ه، ومثال إفادة )لذؾ( الشفذيٗٞزٙ(لأ١لالل٣س٣دل،ل

ل الخزذري رحسذو ه:)وأمذا نحذؾ لذؾ جذاء القذؾُم إال زيذًدا قاول: لؾ جاَء زيٌد ْلكرمتو، فيذا نفذي لذسشي لسجذيء زيذد وِلكرامذو )ْلن السعشذى لذؼ يذأت زيذد فمذؼ أكرمذو(.قا

رحسذو ه عذؽ ابذؽ  اسذيؽأمذا قؾلذو تعذالى )لذؾ كذان فييسذا آليذٌة إال ُه لفدذدتا( )إال(بسعشذى )غير(كسذا نقمذو ي فيتعيؽ الشر  ْلن الشفي لسشي ال قردي. (ْلكرمتيؼ

لىذام رحسو ه.
 . أي ال يرغب عن ذلك أحد يف العقالء من يرغب عن اغبق الواضح الذي ىو ملة إبراىيمإنكار واستبعاد ألف يكوف قاؿ الكشاؼ :  ٜٗٔ
ـُ ِإْنَكار  ٓ٘ٔ  أي ال يقنط  يف َمْعٌَت النػ ْفيِ ي اْسِتْفَها
 ونفيو  دبعٌت إنكار الوقوعِ  ٔ٘ٔ
 تقريري .لنفي الوجود و إنكاري واالستفهاـ  ٕ٘ٔ
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 هؾ: ما  ان السدتثشى بعزا  مؽ السدتثشى مشر. االستثشاء السترل .ٔ
  حؾ: جاَء الظبلُب إال زيدا ، سر)زيٌد : بعض الظبلب.

 ؾ: غظضُك الجدَؼ إال الؾجَر، سر)الؾجر : بعُض الجدؼ.و ح
 واال تثشاء السترل ي ضد التخريص بعد التعسيؼ، أل ر ا تثشاء مؽ الجشس.

 ويقابمر اال تثشاء السشقظع، وهؾ: ما لؼ يكؽ ؼير السدتثشى بعزا  مؽ السدتثشى مشر. .ٕ
سدرررراسريؽ، ول ررررؽ جرررراز ا ررررتثشاؤها أل هررررا مبلزمررررة  حررررؾ: ولررررَل السدرررراسرون إال أمتعررررَتهؼ، سررررر)األمتعة  ليدررررك مررررؽ ال 

 لمسداسريؽ غاللا .
 وقؾلر تعالى }ال يدسعؾن سضها ل ؾا  إال  بلما {. 
 .ٖ٘ٔ واال تثشاء السشقظع ي ضد اال تدراك ال التخريص، أل ر ا تثشاء مؽ غضر الجشس، سهؾ بسعشى ل ؽْ  

  أحكام االستثشاء :

 أٝال: أؽٌبّ االعزض٘بء ثئال .ٔ

إال لررر ّرربلث حرراالت، األولررى: وجررؾب الشرررب، والثا يررة: إمررا الشرررب عمررى اال ررتثشاء أو اإلتلررال عمررى السدررتثشى برر 
 الودلية، والثالثة: أن يعرب ما بعد )إال  عمى حدب العؾامل قومها.

، و عشري برر)تاما    سرا  رو : أن ير  ر السدرتثشى تامذًا مؾجبذاً ، وذلػ إذا  ان ال بلم وجؾب الشر : الحالة اْلولى - أ
 ر، و عشي بر)مؾجلا  : أن ال يدو  بش ي أو  هي أو ا ت هام معشا  الش ي.مش

 .ٗ٘ٔ  حؾ: قاَم القؾُم إال زيدا ، سر)زيدا   مدتثشى مشرؾب وجؾبا   
                                                 

: استثناء الشيء من غَت جنسو ال معٌت لو، وما ورد من ذلك، فليست فيو "إال" على سبيل األصل، وإمنا ىي دبعٌت "لكن"، وىو ما يسمونو قاؿ الغالييٍت رضبو هللا يف جامع الدروس العربية 153
 {، أي: لكن أنزلناه تذكرة.ومن ذلك قولو تعاذل }ما أنزلنا عليك القرآَف لتشقى إال تذكرةً ،  تباط بُت اؼبستثٌت منو واؼبستثٌتاالستثناء اؼبنقطع، ومع ذلك ال بد من االر 

 اؼبستثٌت معو يف اغبكم.مث قاؿ بعد ذلك: واعلم أنو ال يكوف االستثناء اؼبنقطع، إال إذا كاف للمستثٌت عالقة ابؼبستثٌت منو، فيتوىم بذكر اؼبستثٌت منو دخوؿ  
 وتقوؿ: رجع اؼبسافروف إال أثقاؽبَم، ألف اإلخبار،  دة ذلك، فال معٌت ؽبذا االستثناءن العافنقوؿ: جاء السادُة إال خدَمهم، إذا كاف من العادة أهنم جييئوف معهم، فإف دل يكن م 

ال خيطُب يف : العالقة بينهما، لكن ال يتوىم دخوؿ اؼبستثٌت يف حكم اؼبستثٌت منو، وإمنا يذكر لتمكُت اؼبعٌت يف نفس السامع، والتهويل بو، كأف تقوؿ وجدوقد ت،  برجوعهم يتوىم منو رجوع أثقاؽبم
 للتهويل بشدة اغباؿ.بُت )صوت النار( و)صوت اػبطيب اؼبتأجج ضباسة(، و  ؼبكاف اؼبناسبةوقد صح االستثناء ىنا مع عدـ التوىم ،  ف ِ اغبرب خطيٌب إال ألسَن النَتا

شرذؾب سدذافروَن إال أمتعذَتيؼ، فذذ)أمتعَتيؼ( مدذتثشى م، نحذؾ: وصذَل الأم مشقظعذاً كالسثال الدابق  أكان االستثشاء مترلً ويج  الشر  في ىذه الحالة سؾاء   154

، نحؾ: قذاَم القذؾُم إال أم تأخرالسدتثشى، نحؾ: قاَم إال زيدًا القؾُم، ونحؾ: وصل إال أمتعَتيؼ السدافرون،  سؾاء تقدمويج  الشر  ىشا، ،  وجؾبًا، وىذا استثشاء مشقظع

 زيدًا.
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و يؽية إعراب: قاَم القؾُم إال زيدا ، أن  قؾل: قاَم: سعرل مراض موشري عمرى ال رتا، والقرؾُم: ساعرل مرسرؾل، وإال: أداة أو  
 زيدا : مدتثشى مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة.حرف ا تثشاء، و 
 )تامرا  غضرر، وذلرػ: إذا  ران ال ربلم إمذا الشرذ  عمذى االسذتثشاء أو اِلتبذا  عمذى البدليذة: الحال الثانيذة ذذذذ ب

هؾ أن ي  ر السدتثشى مشر، ومعشى )غضرر السؾجرب : أن يدرو  بش ري أو ررر  سا  و  ررررر معشى )التام  و ، مؾجب 
 و ا ت هام بسعشى الش ي. هي أ

 )بالشرب عمى اال تثشاء أو الرسع عمى الودل        حؾ: ما قاَم القؾُم إال زيدا ، أو إال زيٌد. 
 )بالشرب عمى اال تثشاء أو الجر عمى الودل  و حؾ: ما مررت بالقؾِم إال زيدا ، أو إال زيٍد. 
 . عمى اال تثشاء أو الودلية بالشرب)             . و حؾ: ما رأيك القؾَم إال زيدا   

س ي جسيع األمثمة الدابقة، وجد ا أن السدتثشى مشرر قرد ذ رر، وأ رر  رو  بش ري، أي أ رر غضرر مؾجرب، ؼيجرؾز حضشئر   
 وجهان:

 الشرب عمى اال تثشاء، بأن تقؾل: زيدا .  ٔ)
 :   ثشى مشر وهؾ )القؾم  عمى الودليةويجؾز إتلال )زيد  لمسدت  ٕ)
 سع )زيد  عمى أ ر بدل بعض مؽ  للجسمة األولى مرسؾعة، ؼيجؾز ر   سي اسر)القؾمُ  

  جر )زيد  عمى أ ر بدل بعض مؽ  ل و)القؾم  سي الجسمة الثا ية مجرورة ؼيجؾز
 و)القؾم  سي الثالثة مشرؾبة، ؼيجؾز  رب )زيد  عمى أ ر بدل بعض مؽ  ل. 

  .٘٘ٔواألمثمة الدابقة مثال اال تثشاء السترل 
                                                                                                                                                                             

 

ٔ٘٘
 تعَتيؼ )بالشر  عمى االستثشاء(، أو إال أمتعُتيؼ )بالرفع عمى البدلية(.وأمثمة السشقظع: ما وصَل السدافرون إال أمل

 ما مررت بالسدافريؽ إال أمتعَتيؼ )بالشر  عمى االستثشاء(، أو إال أمتعِتيؼ )بالجر عمى البدلية(. 

 ما رأيت السدافريؽ إال أمتعَتيؼ )بالشر  عمى االستثشاء( أو )بالشر  عمى البدلية(. 

االتبذا  عمذى البدليذة مذع جذؾاز الشرذ  عمذى االسذتثشاء، واْلفرذح اْلكثذر فذي االسذتثشاء السشقظذع:  تشبذو أن اْلفرذح فذي االسذتثشاء السترذل:لكؽ يجذ  أن ن 

رذ  عمذى وجذؾاز اِلتبذا  فذي االسذتثشاء السشقظذع إنسذا ىذؾ لغذة عشذد بشذي تسذيؼ، مذع أن اْلكثذر عشذدىؼ: الش، الشرذ  عمذى االسذتثشاء مذع جذؾاز االتبذا  عمذى البدليذة 

 االستثشاء.
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ن اال تثشاء إن  ان تاما غضر مؾجب )أي ذ رر السدرتثشى مشرر و رو  بش ري أو  هري أو ا رت هام   يجرز وحالل ما  و  أ
 ؼير وجهان الشرب عمى اال تثشاء واالتلال عمى الودل وه ا سي السترل والسشقظع واألحدؽ سي السترل االتلال .

أن يكررؾن السدررتثشى مشررر  ترط لهرر   الحالررة، ويذررأن يعذذرب مذذا بعذذد إال عمذذى حدذذ  العؾامذذل قبميذذا: الحالذذة الثالثذذة  ذذذذ ج
عميرػ أن تشغرر أوال  سري الجسمرة،  ، وه ا هؾ ال ارق بضؽ ه   الحالرة وبرضؽ الحرالتضؽ الدرابقتضؽ، سأ رك يجربمح وسا  
أمرا   الحالرة التري  رأبضشها هشرا، و لسدتثشى مشر مؾجؾد أم غضر مؾجؾد؟ سرإن لرؼ يكرؽ مؾجرؾدا  ستجرري عميرر هر هل ا

 ريك عمير إحدى الحالتضؽ الدابقتضؽ.أجإن  ان مؾجؾدا 
 ما مررت إال بزيد ٍ   حؾ: ما قام إال زيٌد، ما رأيك إال زيدا ، 

سري   زيردٍ )سري الثا يرة م عرؾل برر، س أ رػ قمرك: رأيرك زيردا، و ا زيد)سي الجسمة األولى ساعل، س أ ػ قمك: قام زيد، و  زيدٌ )
 الثالثة مجرور بحرف الجر، س أ ػ قمك: مررت بزيد.

يدسى ه ا: اال تثشاء الس رغ، ويكؾن ما بعد إال عمى حدب العؾامل، سقد يكؾن ساعبل  أو م عؾال  بر أو مجررورا  أو و  
 .ٙ٘ٔ حاال  أو ا ؼ  ان أو خورها أو خور السوتدأ أو غضر ذلػ

إال   غضرر ستحرل أن اال تثشاء الس ررغ رررر وهرؾ الر ي حر ف مشرر السدرتثشى مشرر ررر يعررب عمرى حدرب العؾامرل س رأن )مرا ، 
 مؾجؾدتضؽ س ي )ما جاء إال زيٌد   أن الجسمة جاء زيٌد وقس اللاقي . 

 تدري 

 بيؽ كؼ حالة يجؾز ريسا بعد إال: 
يَؼ إال َمْؽ  ِ َر   َدر{.  ٔ)  }ول ْؽ لعشهؼ ُت بك رهؼ سبل يؤمشؾن إال قميبل {.  ٕ)     }وَمْؽ يرغُب عؽ ممِة إبرـا

                                                                                                                                                                             
 

ـَ أحٌد إال زيدًا، فلما حذؼ اؼبستثٌت منو، وىو "أحد"، تفرغ قاـ، وىو العامل 156 ـَ إال زيٌد: ما قا ؼبا بعد "إال"، فرفع زيدًا على الفاعلية فسمي  أصل االستثناء اؼبفرغ يف كبو: ما قا
 ما مررُت أبحدٍ إال بزيٍد. ما مررُت إال بزيدٍ ، أصلها: وكذلك تقوؿ يف كبو: رأيت أحداً إال زيدًا.وكذلك تقوؿ يف كبو: ما رأيُت إال زيدًا، أصلها: ما  استثناء مفرغًا.

 فإذا استثٍت بػ)إال( وكاف الكالـ قبلها غَت اتـ وىو الذي دل يذكر معو اؼبستثٌت منو فال عمل على القطر: سُت يف حاشيتوحو التصريح مع زايدات من حاشية ايقاؿ التوضيح مع شر 
نصوابً لفظاً نصب، وإف كاف يطلب لػ)إال( بل يكوف اغبكم عند وجودىا ابلنسبة إذل العمل مثلو عند فقدىا، فإف كاف ما قبلها يطلب مرفوعاً رفع ما بعدىا، وإف كاف يطلب م

غل عنو ابلعمل يف غَته واالستثناء يف اغبقيقة من عاـ ؿبذوؼ )فشرط منصوابً ؿباًل ُجر  جبار يتعلق يو، ويسمى استثناء مفرغاً ألف ما قبل )إال( تفرغ لطلب ما بعدىا ودل يشت
ـ إنساف ويف )ما لبست إال قميصاً( ما لبست احملذوؼ اؼبقدر كونو عاماً مناسباً للمستثٌت يف جنسو ويف صفتو ويف الفاعلية واؼبفعولية وكبو ذلك فيقدر يف )ما قاـ إال زيٌد( ما قا

إال ابليت ىي  بشيء كاً( ما جاء على حالة من األحواؿ( ويف قولو تعاذل )وال ذبادلوا أىل الكتاب إال ابليت ىي أحسن( )وال ذبادلوا أىل الكتابملبوساً ويف )ما جاء إال ضاح
 أحسن( فما قبل )إال( وىو )ذبادلوا( يطلب ؾبرورًا ابلباء فجر ما بعد )إال( وىو )اليت(.
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 }ما سعمؾ  إال قمضٌل مشهؼ{.  ٗ)                       ُت{.}ومْؽ ي  ُر ال  ؾَب إال   ٖ)
 }إْن هؼ إال يغشُّؾَن{.  ٙ)                  }ال يْدسعؾَن سضها ل ؾا  إال  بلما {.  ٘)
 }وما الشرُر إال مْؽ عشِد ت{.  ٛ)             }وإْن هْؼ إال يْخرلؾن{.  ٚ)
 }وما  ان جؾاَب قؾمر إال أن قالؾا أخرجؾهؼ مؽ قريت ؼ{.  ٓٔ)       }ما عمى الر ؾلِ إال اللبلُغ{.  ٜ)
 }وال ُيَمقَّاها إال الرابروَن{.  ٕٔ}وال يؽ يرمؾن أزواَجهؼ ولؼ يكؽ لهؼ شهداُء إال أ  ُدهؼ{.)  ٔٔ)
 }سبل تسارِ سضهؼ إال مراء  عاهرا {.  ٗٔ)           }ما  راك إال بذرا  مثَمشا{.  ٖٔ)
 }إْن لوثتؼ إال يؾما {.  ٙٔ)     قؾن إال ابت اَء وجرِ ت{.}وما تش  ٘ٔ)

 جؾاب التدري 
   اال ؼ السؾلؾل "َمْؽ" ِمْؽ قؾلر تعالى )َمؽ  ِ ر   َدر :ٔجؾاب )

 إما أن يكؾن سي محل  رب عمى اال تثشاء. .ٔ
دروب أ رر  رو  بكربلم وإما أن يكؾن سي محل رسع بدال  مؽ الزسضر السدتتر سري )يرغرب ، وهرؾ السخترار، وال .ٕ

ألن السدرتثشى مشرر قرد ذ رر، وهرؾ الزرسضر السدرتتر سري )يرغرب  الراجرع إلرى ا رؼ  )تذام(، تام غيذر مؾجذ ()
 اال ت هام "َمْؽ"، و)غضر مؾجب  أل ر  و  با ت هام معشا  الش ي، أل ر ا ت هام إ  اري.

 واإلبدال أحدؽ مؽ الشرب. 
ا ؼ ا ت هام موشي عمى الدكؾن سي محل رسع موتدأ، والجسمرة مرؽ ال عرل وطريقة إعراب ه   الجسمة أن  قؾل: َمْؽ:  

)يرغرررب  وال اعرررل الزرررسضر السدرررتتر العا رررد إلرررى "َمرررْؽ" سررري محرررل رسرررع خورررر، وعرررؽ ممرررة: جرررار ومجررررور متعمقررران 
يَؼ: مزرراف إليررر، و)إال  أداة ا ررتثشاء، وَمررْؽ: تقرردم إعرابهررا، وجسمررة " رر ر   دررر ": بررر)يرغب ، وممررة: مزرراف، وإبرررـا

 لمة السؾلؾل.
 : أوجر،  سا قال الدسضؽ رحسر ت سضها ّبلّةٚ٘ٔ  قميبل  ٕجؾاب )

أ ر مشرؾب عمى اال تثشاء مؽ )لعشهؼ ، أي: لعشهؼ ت إال قميبل  مشهؼ سإ هؼ آمشؾا سمرؼ يمعرشهؼ، وهر ا الؾجرر يجرب  اْلول: 
 ير الشرب، ألن ال بلم )تام مؾجب ؼ

                                                 
 يٌل( فهو جائز لغة ال قراءة ألنو دل يقرأ بو أحد من القراء العشرة . ابلنصب قرأ القراء العشرة وأما رفع )قل ٚ٘ٔ



 

ٖٗٔ 

، "سبل يؤمشؾن"، والسراد بالقمضل: عودت بؽ  بلم وأمثالر، وعمرى هر ا يجرؾز الشررب  : أ ر مدتثشى مؽ الزسضر سيالثاني 
 أل ر ا تثشاء تام غضر مؾجب .  اإلبدال بالرسع، أي: قمضلٌ ويجؾز 

ال يرش عهؼ  : قميبل ، ل ة لسردر مح وف، أي: م عؾل مظمر ، ساال رتثشاء م ررغ، أي: سربل يؤمشرؾن إال إيسا را  قمريبل  الثالأ 
 هؼ آمشؾا بالتؾحضد، و  روا بسحسد لمى ت عمير و مؼ وشريعتر.، أل 

  ل ل الجبللة )ت ، يقال ؼير ما قضل سي اآليرة األولرى، أي: يجرؾز الشررب واإلبردال، ساإلبردال عمرى الرسرع قرـر ٖجؾاب )
 بر، والشرب جا ز ل ة ال قراءة، أل ر لؼ يشقل.

ش رري، موشرري عمررى الدرركؾن سرري محررل رسررع موترردأ، )ي  ررر : سعررل مزررارل وإعررراب الجسمررة: َمررْؽ: ا ررؼ ا ررت هام معشررا  ال 
مرسررؾل، وال اعررل ضررسضر مدررتتر تقرردير  هررؾ يعررؾد إلررى "َمررْؽ"، والجسمررة مررؽ ال عررل وال اعررل خوررر السوترردأ، و)الرر  ؾب : 

ر ، م عررؾل بررر، و)إال : أداة ا ررتثشاء، ول ررل الجبللررة )ت : برردل مرسررؾل، وهررؾ برردل مررؽ الزررسضر السدررتتر سرري )ي  رر
 والتقدير: ال ي  ر أحد ال  ؾب إال ت، وه ا هؾ السختار، سإ ر ا تثشاء مترل.

 ويجؾز سي غضر القرآن الشرب عمى اال تثشاء، ألن ال بلم تام غضر مؾجب. 
ؼيجرؾز    قمضٌل: يجؾز سضها وجهان، أل ر تام غضر مؾجب، سالسدتثشى مشر هؾ: الؾاو سي )سعمرؾ  ، وقرد  رو  بش ريٗجؾاب )

، والرسرع عمرى الودليرة هرؾ السخترار، لر لػ قررأ جسيرع القرراء الرسع عمى الودلية مؽ الؾاو والشرب عمرى اال رتثشاء  ؼير
 إال ابؽ عامر بالرسع عمى الودلية، وقرأ ابؽ عامر بالشرب عمى اال تثشاء.

 الشررب عمرى الودليرةأو  اال رتثشاء  الم ؾ: سزؾل ال بلم وما ال سا ردة مشرر، و) ربلما   يجرؾز ؼيرر الشررب عمرى ٘جؾاب )
ٔ٘ٛ. 
  هرر ا اال ررتثشاء م رررغ، أل ررر لررؼ يرر  ر السدررتثشى مشررر، سررر)إْن : حرررف   رري، و)هررؼ : موترردأ، وجسمررة )يغشررؾن  مررؽ ٙجررؾاب )

 ال عل وال اعل سي محل رسع خور السوتدأ )هؼ ، و)إال : أداة ا تثشاء غضر عاممة، أو  قؾل: أداة حرر.
 و  لػ قؾلر تعالى }إْن  ٌل إال   ََّب الر َل{.،  ية الدابقةال سضها ما قضل سي اآل  يقٚجؾاب )
  اال تثشاء م رغ، ألن السدتثشى مشر قد ح ف، سر)ما : حرف   ي، و)الشرر : موتدأ، و)إال : أداة حرر، )مرؽ ٛجؾاب )

عشررد : جررار ومجرررور، والجررار والسجرررور مررع الزررسضر السدررتتر ؼيررر سرري محررل رسررع خوررر، و)عشررد : مزرراف، ول ررل 
 الجبللة مزاف إلير.

                                                 
لغواً ما إال سالماً فحيث استحاؿ  استثناٌء منقِطٌع أي لكن يسمعوف تسليَم اؼبالئكة عليهم أو تسليَم بعضهم على بعض ، أو متصٌل بطريق التعليِق ابؼبُحاؿ أي ال يسمعوف قاؿ أبو السعود :  158

 .  لغواً استحاؿ ظباُعهم لو ابلكليةكوُف السالـِ 
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  اال تثشاء م رغ، ألن السدتثشى مشر قد ح ف، و)ما : حررف   ري، و)عمرى الر رؾل  مرع الزرسضر السدرتتر ؼيرر ٜجؾاب )
 سي محل رسع خور مقدم، و)إال : أداة حرر أو أداة ا تثشاء مم اة، و)اللبلغ : موتدأ مؤخر.

 ى الر ل إال اللبلُغ السوضؽ{.و  لػ قؾلر تعالى }إْن سي لدورهؼ إال  وٌر{، }سهل عم 
  ا ررتثشاء م رررغ، أل ررر قررد حرر ف السدررتثشى مشررر، سررر)ما : حرررف   رري، و)كرران : سعررل مرراض  رراقص، و)جررؾاَب : ٓٔجررؾاب )

خور  ان مقدم مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة، وهؾ مزاف، و)قؾمر : مزراف إليرر، و)إال : أداة حررر أو أداة 
و)قرالؾا : سعرل مراض موشري عمرى الزرؼ، والرؾاو: ساعرل، والسرردر السرؤول  ا تثشاء مم راة، و)أن : حررف مرردرية،

مررؽ أْن ومررا بعرردها: سرري محررل رسررع ا ررؼ  رران، وجسمررة "أخرجررؾهؼ مررؽ قررريت ؼ" مقررؾل القررؾل، أي: سرري محررل  رررب 
 م عؾل بر، وألل ال بلم: ما  ان جؾاَب قؾمر إال قؾُلهؼ، أي: حرر جؾابهؼ به ا القؾل.

 الى }ّؼ لؼ ت ؽ ستَشتهؼ إال أن قالؾا{ عمى قراءة مؽ  رب ستشتهؼ.و  لػ يقال سي قؾلر تع 
  هرر ا ا ررتثشاء تررام غضررر مؾجررب، أل ررر  ررو  بش رري، سالسختررار اإلتلررال عمررى الودليررة هشررا، سررر)أ  ُدهؼ  برردل مررؽ ٔٔجررؾاب )

: )أ  َدرهؼ ، أل رر )شهداُء ، وهؾ السقروء بر عشد القراء العذرة، ويجؾز ل ة ال قرراءة الشررُب عمرى اال رتثشاء، سشقرؾل
 ا تثشاء تام غضر مؾجب.

 و)يكْؽ : 
 إما أن ت ؾن تامة، ستأخ  ساعبل ، وهؾ )شهداُء ، أي: لؼ يؾجد شهداء إال أ  ُدهؼ. .ٔ
 وإما أن ت ؾن  اقرة، و)لهؼ  مع الزسضر السدتتر ؼير خوُر ، و)شهداُء : ا ؼ يكؽ. .ٕ
َمقَّررى : سعررل مزررارل م ضررر الررري ة أي: موشرري لمسجهررؾل، و)هررا :   هرر ا ا ررتثشاء م رررغ، سررر)ال : حرررف   رري، )يُ ٕٔجررؾاب )

 م عؾل بر ّاٍن، و)إال  أداة ا تثشاء مم اة أو أداة حرر، و)الرابرون :  ا ب عؽ ال اعل.
 و  لػ يقال سي قؾلر تعالى }سأللحؾا ال ُيَرى إال مداكُشهؼ{ سر)مداكُشهؼ   ا ب عؽ ال اعل. 
 ل ا قؾن{ سر)القؾُم   ا ب عؽ ال اعل.و  لػ }سهل يهمػ إال القؾُم ا 
   ا تثشاء م رغ، )بذرا  : م عؾل ّان لر) رى ، والس عؾل األول هؾ ال اف.ٖٔجؾاب )
و رر لػ يقررال سرري قؾلررر تعررالى }ومررا جعمشررا الرؤيررا الترري أريشرراك إال ستشررة  لمشرراس{ سقؾلررر تعررالى " ررا" سرري جعمشررا: ساعررل،  

 )أريشاك : لمة السؾلؾل، و)ستشة : م عؾل ّان.و)الرؤيا : م عؾل أول، و)التي : ل ة، و
   ا تثشاء م رغ، و)مراء   م عؾل مظم .ٗٔجؾاب )
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   ا تثشاء م رغ، و)ابت اَء : م عؾل ألجمر.٘ٔجؾاب )
   ا تثشاء م رغ، و)يؾما  : عرف زمان.ٙٔجؾاب )

 ِسؾاءٍ  ُسؾًى وَسؾاٍء و ثانيا: أحكام االستثشاء بغير وِسؾًى و
 ه   األدوات: أن يكؾن مجرورا  دا سا ، عمى أ ر مزاف إلير.حكؼ السدتثشى ب 
 :كإعراب )ما بعد إال(، سهؾ أْن تعرَب ُسؾى وَسؾاء وِسؾاء( غير وِسؾى ووأما حكؼ ) 

 سحضث وجب الشرب عمى اال تثشاء لسا بعد إال ؛ وجب  رب   س ه   األدوات. -
 س ه   األدوات.وحضث جاز الؾجهان ؼيسا بعد إال ؛ جاز الؾجهان سي    -
 وهك ا. -
 بالشرب لزيد وجؾبا  عمى اال تثشاء، أل ر  بلم تام مؾجب،  ر لػ تقرؾل: جراَء القرؾمُ زيدا ، س سا تقؾل: جاَء القؾُم إال   ٔ)

زيررٍد، سررر)غضَر : مشرررؾبة وجؾبررا  عمررى اال ررتثشاء، أل ررر  رربلم تررام مؾجررب، وأمررا مررا بعررد غضررر سهررؾ مزرراف إليررر،  غضرررَ 
، وما بعد غضر  )غضر  مشرؾب عمى اال تثشاء  ؿيقة هؾ )ما بعد غضر ، ل ششا سي اإلعراب  قؾلسالسدتثشى سي الح

 مزاف إلير.
، يجؾز الؾجهران سي)زيرد   سرا  رو ، الشررُب عمرى اال رتثشاء، والرسرع عمرى زيدٌ أو  زيدا  وسي  حؾ: ما جاَء القؾُم إال   ٕ)

زيرٍد، بشررب )غضرر   غضررُ  زيرٍد، أو غضرَ تقؾل: ما جاَء القؾُم  الودلية مؽ )القؾُم ، أل ر  بلم تام غضر مؾجب، و  لػ
 عمى اال تثشاء أو رسعها عمى أ ها بدل أو  عك، وأما ما بعد غضر سهؾ مزاف إلير دا سا   سا  و .

 اعميرة سري ، برالرسع عمرى البزيردٍ ، وما مررُت إال زيدا  ، وما رأيُك إال زيدٌ و سا تقؾل سي اال تثشاء الس رغ: ما جاَء إال   ٖ)
زيرٍد، برسرع  غضررُ األولى، والشرب عمى الس عؾلية سي الثا يرة، والجرر بحررف الجرر سري الثالثرة،  ر لػ تقرؾل: مرا جراَء 

 ب ضررِ زيرٍد، بشررب )غضرر  عمرى أ هرا م عرؾل برر، وتقرؾل: مرا مرررت  غضررَ )غضُر  عمى أ ها ساعرل، وتقرؾل: مرا رأيرُك 
 .ٜ٘ٔ زيٍد، بجر )غضر  بحرف الجر

ي: ِ ررؾى، وُ ررؾى، وَ ررؾاء، وِ ررؾاء، إال أن اإلعررراب سرري ) ررؾى و ررؾى  مقرردر لمتعرر ر، واإلعررراب سرري وهكرر ا يقررال سرر 
 .ٓٙٔ ) ؾاء و ؾاء  عاهر  ر)غضر 

                                                 
 ابو دراسات يف أسلوب القرآف.األكثر يف "غَت" أف تكوف نعتاً أو بداًل، واستعماؽبا يف االستثناء ليس ىو األكثر، كما قاؿ الشيخ عبد اػبالق عضيمة رضبو هللا يف كت ٜ٘ٔ
 الفرؽ بُت )غَت( إذا كانت صفة وإذا كانت استثناء:  ٓٙٔ
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 تدري 

 :ةات الكريسأعرب "غير" في ىذه اآلي 

أ في الِحْميِة وىؾ في الخراِم غيُر مبيٍؽ . (ٔ)  يشيؽ .افمؾال إْن كشتْؼ غيَر َمدِ  (ٕ)        اأَو َمْؽ ُيَشذَّ

وَن أنَّ غيَر ذاتِ الذؾكةِ تكؾُن لكؼ . (ٖ)  اوَيتَِّبْع غيَر سبيلِ السؤمشيؽ . (ٗ)                  اوَتَؾدُّ

ََ أولي الزرر . (٘)  ه .اما لكؼ مؽ إلوٍ غيرُ  (ٙ)      اال يدتؾي القاعدون مؽ السؤمشيؽ غيُر

 جؾاب التدري 
 جرور متعمقان بذ)مبيؽ(، )غير(: خبر، وىؾ مزا ، )مبيؽ(: مزا  إليو.( )ىؾ(: مبتدأ، )في الخرام(: جار ومٔجؾاب )

 ( )كان(: فعل ماض ناقص، والتاء اسسيا، )غيَر(: خبر كان، وىؾ مزا ، )مديشيؽ(: مزا  إليو.ٕجؾاب )

(، وىذؾ مزذا ، و)ذاِت(: مزذا  إليذٖجؾاب ) (: حر  تؾكيذد ونرذ  أو حذر  مذذبو بالفعذل، و)غيذَر(: اسذؼ )أنَّ و، وىذؾ مزذا ، ( )أنَّ
و)الذؾكة(: مزا  إليو، و)تكؾن(: فعل مزار  ناقص مرفؾ  وعلمذة رفعذو الزذسة، واسذؼ )تكذؾن( لذسير مدذتتر تقذديره: ىذي، 

.)  )لكؼ(: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر في محل نر  خبر تكؾن، وجسمة "تكؾن لكؼ" في محل رفع خبر )أنَّ

 مزا ، و)سبيلِ (: مزا  إليو، وىؾ مزا ، و)السؤمشيؽ(: مزا  إليو. ( )غيرَ(: مفعؾل بو مشرؾب، وىؾٗجؾاب )

( )ال(: حذذر  نفذذي، )يدذذتؾي(: فعذذل مزذذار  مرفذذؾ ، و)القاعذذدون(: فاعذذل مرفذذؾ ، وعلمذذة رفعذذو الذذؾاو، )مذذؽ السذذؤمشيؽ(: الجذذار ٘جذذؾاب )
بذذؾجييؽ، )غيذذُر( بذذالرفع، و)غيذذَر(  ُقِرَوذذْت  (نرذذ  حذذال مذذؽ )القاعذذدون(، و)غيذذرَ  والسجذذرور مذذع الزذذسير السدذذتتر فييسذذا فذذي محذذل

 بالشر .

)غيُر( بدل مؽ )القاعدون(، كسا اختاره الدسيؽ، وىؾ اْلعير، ْلن الكلم تام غير مؾج ، فاِلبدال ىؾ  ، فعمى أنَّ أما الرفع (ٔ
 السختار، كسا تقدم في "إال".

 وقعت بيؽ لديؽ، نحؾ: العالُؼ غيُر الجاىِل. ويجؾز أن تعرب )غيُر( نعتًا لذ)القاعدون(، بشاء عمى أن "غير" تتعر  إذا 

 )غيَر( فعمى االستثشاء مؽ )القاعدون(. نر  وأما (ٕ

( )ما(: حر  نفي، )لكؼ(: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر: خبر مقدم، )ِمذْؽ(: حذر  جذر زاوذد، ونقذؾل فذي القذرآن: صذمة، ٙجؾاب )
 فييا ثلثة أوجو : الرفع والشر  والجر:  ؤخر، و)غير()إلو(: مجرور لفغًا مرفؾ  محًل عمى أنو مبتدأ م

                                                                                                                                                                             
فالنعت، وىو: العادل، جيء بو ت صفة دل توجب)أي تثبت( لالسم الذي وصفتو شيئاً ودل تنف عنو شيئاً، ألهنا مذكورة على سبيل التعريف، كما تقوؿ: جاَء زيٌد العادلُ، أهنا إذا كان .ٔ

 لتعريف )زيد(، وكذلك "غَت" إذا كانت صفة كبو جاء الرجُل غَُت الغافِل .
ٍد، فػ)زيد( قد جاء، و إذا كاف قبلها إجياب، فما بعدىا نفي، وإذا كاف قبلها نفي فما بعدىا إجياب، ألهنا ؿبمولة على "إال"، كبو: ما جاَء القوـُ غََت زيوإذا كانت )غَت( استثنائيًة، فإن .ٕ

( دل جييئوا.  و)القـو
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 نعت لسحل لفظ "إلو"، ْلن محمو الرفع كسا تقدم، أو بدل مؽ محمو.بالرفع، : فأما الرفع فعمى أنيا  - أ
 .وقرأ بو الكداوي مؽ الدبعة  أنيا نعت أو بدل مؽ لفظ "إلٍو" وأما الجر فعمى  - ب
 .اء وقرئ بو في قراءة راذة وأما الشر  فعمى أنيا مشرؾبة عمى االستثش - ت

 . والرسع والجر هؾ السختار إعرابا ، أل ر  بلم تام غضر مؾجب ساإلتلال أسزل،  سا تقدم سي "إال" 

 ثالثا: أحكام االستثشاء بخل وعدا وحارا وما خل وما عدا

 تقدم معػ بعض أحكام ه   األدوات وإليػ شرحها بذيء مؽ الت رضل : 
 يجؾز سضها وجهان :    بر "ما"  حاشا، وهي ال تدؤ)

 يجؾز أن ت ؾن سعبل ، ويشرب ما بعدها. 
 ويجؾز أن ت ؾن حرف جر، ؼيجر ما بعدها. 
، سعمى  رب )زيدا   ت ؾن حاشا سعبل  ماضريا ، وال اعرل ضرسضر مدرتتر، زيد ٍ أو حاشا زيدا ، مثالر: جاَء القؾُم حاشا  

 مى جر )زيٍد  ت ؾن حاشا حرف جر، و)زيٍد : ا ؼ مجرور.وزيدا : م عؾل بر، وهؾ السدتثشى سي السعشى، وع
   عدا وخبل، ويجؾز سضهسا أن يدلقا بر "ما" أو ال يدلقا بها.ٕ)
   ؛ سهسا  ر)حاشا  سي الت رضل الداب ، سهسا إما سعبلن، وإما حرسا جرفإن لؼ يدبقا بذ)ما أ 

، سعمى  ررب )زيردا   ت رؾن  رل مرؽ )عردا زيدٍ ، وخبل زيدا  بل ، وجاَء القؾُم خزيد ٍ أو عدا زيدا ، تقؾل: جاَء القؾُم عدا  
وخرربل حرررف جررر،  وخرربل  سعرربل  ماضرريا ، وال اعررل ضررسضر مدررتتر، وزيرردا : م عررؾل بررر، وعمررى جررر )زيررد  ت ررؾن  ررل مررؽ عرردا

 وهل حاشا وعدا وخبل إذا جرت ت ؾن حروف جر ألمية أم شوضهة بالزا د؟ سي ذلػ خبلف.،  وزيدٍ : ا ؼ مجرور
سهسا سعبلن قظعا ، ويجب  ررب مرا بعردهسا عمرى أ رر م عرؾل برر، وال يجرؾز الجرر عمرى  ن ُسِبقْت عدا وخل بذ "ما"وإب  

 األلا.
، سر)خبل وعدا   ل مشهسرا سعرل مراض موشري عمرى سرتا السقردر، زيدا  وقاَم القؾُم ما عدا زيدا ، تقؾل: قاَم القؾُم ما خبل  

 مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة، وأما ال اعل، سهؾ ضسضر مدتتر وجؾبا .مشع مؽ عهؾر  التع ر، وزيدا : م عؾل بر 
 تأخ ها سي السظؾالت.ّبلّة م اهب  ل ؽ أيؽ مرجع ه ا الزسضر السدتتر؟ ؼير 
  إن لؼ تدلقا، بر)ما  ؼيجرؾز الشررب والجرر بهسرا، وحضرث جررا، سهسرا حرسران  سرا هسرا ٔأن )عدا وخبل   والحاصل: 

ن  ررلقتا بسررا، سهسررا سعرربلن وال يجررؾز الجررر بهسررا عمررى األلررا، وأمررا )حاشررا  سرربل تدررلقها )مررا    وأمررا إٕإن  رررلا سعرربلن 
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ويجررؾز الجررر والشرررب بهررا،  سررا قررال ابررؽ آجررروم رحسررر ت: قرراَم القررؾُم خرربل زيرردا  وزيرردٍ وعرردا عسرررا  وعسررٍرو، وحاشررا بكرررا  
 وبكرٍ .

 

 

 االعزض٘بء

ثـ )خال / ػذا / ؽبشب( االعزض٘بء ثـ )ؿ٤ش / ع١ٞ( االعزض٘بء  ثـ )إال( االعزض٘بء   

إٕ ُْ ٣غجن ثـ 

 )ٓب( 

 ٣غٞص ٝ عٜبٕ 

إٕ ٣غجن ثـ 

 )ٓب(

 ٓب ثؼذٛب دائٔب ٓؼبف ا٤ُٚ
 

 ربّ االعزض٘بء أُلشؽ

 ؿ٤ش ٓٞعت

 ٣غٞص ٝ عٜبٕ

 ربّ

ٓٞعت   

٣غت اُ٘ظت ٝ  اُغش اُ٘ظت

رٌٕٞ أكؼبال 

 ٌُٖ )ؽبشب( ال

 رغجن ثـ )ٓب(

أٓب )ؿ٤ش( ٝ )ع١ٞ( كٌَ ٜٓ٘ٔب 

ة إػشاة ٓب ثؼذ إالرؼش  

٣ؼشة ػ٠ِ ؽغت 

 اُؼٞآَ

اُ٘ظت 

ػ٠ِ 

 االعزض٘بء

٣غت  اإلرجبع

 اُ٘ظت

ٓب هبّ 

اُوّٞ 

خال 

 ص٣ذاً 

هبّ 

اُوّٞ 

خال 

 ص٣ذٍ 

هبّ اُوّٞ ٓب 

 ػذا ص٣ذا

 

هبّ اُوّٞ ٓب 

 خال ص٣ذا

 
 

ٓب عبء  

 ؿ٤ُش ص٣ذٍ 

 

ٓب سأ٣ذ 

 ؿ٤َش ص٣ذٍ 

 

ٓب 

ٓشسد 

ثـ٤ِش 

 ص٣ذٍ 

ٓب هبّ 

 ُّ اُوٞ

 ؿ٤ُش ص٣ذٍ 

 

 ٓب هبّ

اُوّٞ 

 ؿ٤َش ص٣ذٍ 

هبّ اُوّٞ 

 ؿ٤َش ص٣ذٍ 

ٓب 

ٓشسد 

إال 

 ثض٣ذٍ 

ٓب 

سأ٣ذ 

إال 

 ص٣ذا

ٓب عبء 

 إال ص٣ذن 

ٓب هبّ 

اُوّٞ إال 

 ص٣ذا

ٓب هبّ 

اُوّٞ 

 إال ص٣ذن 

هبّ اُوّٞ 

 إال ص٣ذا

 تدري 
مذذى حدذذ  الشرذذ  عمذذى االسذذتثشاء ومذذا يجذذؾز ريذذو الؾجيذذان: الشرذذ ، أو اِلتبذذا ، ومذذا يجذذ  ريذذو أن يكذذؾن ع ريذذوبذذيؽ مذذا يجذذ   

 العؾامل )أي: استثشاء مفرغًا(.

 تردأ السعادُن كمُّيا إال الذى . (ٖ)   لكِل داٍء دواٌء إال السؾت. (ٕ)    لكل عاثٍر راحٌؼ إال الباغي. (ٔ)

 الكؾاكُ  نيارًا إال الشَّيِّريِؽ )الذسس والقسر(. ال تغيرُ  (٘)      جاَء الظلُب غير زىير. (ٗ)

 اوال َيِحيُق السكُر الديُء إال بأىمو . (ٛال يأبى الكرامَة إال لئيؼ.) (ٚ)         خاوؽ.ال َيَخاُ  إال ال (ٙ)

 .ة َ ما جاَء أحٌد سؾى أسام (ٓٔ) استؾلى اِلسكشدُر عمى جسيعِ السسالػ إال مسمكة الريؽِ . (ٜ)

نا غئٖ) ِلذَؼ نخزُع لغير الحق؟ (ٕٔ)     ال يفؾُز إال السجتيدون. (ٔٔ)  ر نيل السجدِ .(ال َيُدرُّ

.) (٘ٔ)     ال ُيْفِمُح إال السجتيدون. (ٗٔ)  ما جاءنا رجٌل غير زيد. (ٙٔال يشجُح غير أىل الِجدِّ
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 لكلٍ داٍء دواٌء ُيْدَتَظ ُّ بو ذ إال الحساقة أْعيْت َمْؽ ُيَداوييا. (ٛٔ)        ما رأيشا ِسؾى خالد. (ٚٔ)

 جؾاب التدري 

ى االستثشاء، ْلن الكلم تام مؾج ، )تام( لذكر السدتثشى مشو وىؾ )عاثر(، و)مؾجذ ( ْلنذو لذؼ يدذبق ( الباغَي: يج  نربو عمٔجؾاب )
 بشفي وال نيي وال استفياٍم معشاه الشفي.

 ( السؾَت: يج  نربو عمى االستثشاء، ْلن الكلم تام مؾج ، )تام( لذكر السدتثشى مشو وىؾ )دواء(.ٕجؾاب )

 ى االستثشاء، ْلن الكلم تام مؾج ، )تام( لذكر السدتثشى مشو وىؾ )السعادن(.( الذىَ : يج  نربو عمٖجؾاب )

( غيَر: يج  فييا الشر  عمى االستثشاء، ْلنو كلم تام مؾج ، تام لذكر السدتثشى مشو وىؾ )الظلب(، فذذ)غير( مشرذؾبة عمذى ٗجؾاب )
 ، ريج  نر  )زىيرًا( بعد )إال(، وكذلػ )غير( ىشذا.زىيراً  الظلُب إالاالستثشاء، فشعامميا كسا نعامل ما بعد "إال"، كسا إذا قمشا: جاَء 

 وأما السدتثشى بغير، وىؾ ىشا )زىير(، فيؾ مجرور داوسًا عمى أنو مزا  إليو.

 ويجؾز اِلبدال مؽ )الكؾاكُ (، فشقؾل: إال الشيران، عمى أنو بدل بعض مؽ كل. ،  لشيريؽ: يجؾز نربو عمى االستثشاء( ا٘جؾاب )

 وجؾاز الؾجييؽ، ْلنو كلم تام غير مؾج ، )تام( لذكر السدتثشى مشو، وىؾ )الكؾاك (، وغير مؾج ، ْلنو سبق بشفي. 

( ىذا االستثشاء مفرغ، أي: غير تام غير مؾج ، ْلنو قد حذ  السدتثشى مشو، ريعرب ما بعد "إال" عمى حد  العؾامل، فشقذؾل: ٙجؾاب )
إال: أداة حرذذر أو أداة اسذذتثشاء ممغذذاة، والخذذاوُؽ: فاعذذل مرفذذؾ ، ْلن )َيخذذاُ ( تحتذذاج إلذذى ال: حذذر  نفذذي، يخذذا : فعذذل مزذذار ، و 

 فاعل.

( ىذا االستثشاء مفرغ، ال: حر  نفي، ويأبى: فعل مزار  مرفؾ ، والكرامَة: مفعؾل بو مقدم، وإال: حر  استثشاء غيذر عامذل أو ٚجؾاب )
 أداة حرر، لئيٌؼ: فاعل.

مفذذرغ، لعذذدم ذكذذر السدذذتثشى مشذذو، فذذذ)الؾاو( واو الحذذال و)ال(: حذذر  نفذذي، و)يحيذذق(: فعذذل مزذذار  مرفذذؾ ، ( ىذذذا االسذذتثشاء ٛجذذؾاب )
و)السكُر(: فاعل، وىؾ مزا ، و)الديُئ(: نعت، بأىمو: الباء حر  جر، و)أىمو( اسؼ مجذرور، و)أىذل( مزذا ، واليذاء مزذا  

 إليو، والجار والسجرور متعمقان بذ)يحيق(.

 استثشاء، مسمكَة: مشرؾب عمى االستثشاء وجؾبًا، ْلنو كلم تام مؾج ، وعلمة نربو الفتحة. ( إال: حر ٜجؾاب )

 ( سؾى: تعرب كإعراب ما بعد إال، ريجؾز ىشا الؾجيان:ٓٔجؾاب )

 الشر  عمى االستثشاء بفتحة مقدرة مشع مؽ عيؾرىا التعذر. (ٔ

ىا التعذر، كسا تقؾل: ما جذاَء أحذٌد إال أسذامَةُ ، ففذي )أسذامة( والرفع عمى أنيا بدل مؽ )أحد(، بزسة مقدرة مشع مؽ عيؾر  (ٕ
 وجيان، الرفع والشر .
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وأما ما بعد سؾى، ريج  جره عمى أنو مزا  إليو، فذ)أسامَة( مزا  إليو مجرور، وعلمة جره الفتحذة نيابذة عذؽ الكدذرة، ْلنذو  
 مسشؾ  مؽ الرر  لمعمسية والتأنيأ المفغي.

غ، فل: حر  نفي، يفؾُز: فعل مزار  مرفذؾ ، وإال: حذر  اسذتثشاء ممغذى، والسجتيذدون: فاعذل مرفذؾ ، وعلمذة ( استثشاء مفر ٔٔجؾاب )
 رفعو الؾاو، ْلنو جسع مذكر سالؼ.

( استثشاء مفرغ، فاللم في )ِلَؼ(: حر  جر، و)ما( اسؼ اسذتفيام مبشذي عمذى الدذكؾن فذي محذل جذر، وتحذذ  اْللذف مذؽ "مذا" ٕٔجؾاب )
 ن دخل عمييا حر  جر، نحؾ: ريَؼ، وعؼَّ، وِلَؼ، ِبَؼ، علَم، أصميا: في ما، وعؽ ما، ولذ ما، بذ ما، وعمى ما.االستفيامية إ

 قالؾا: قال تمسيذ يريد أن يدافر لذيخو: بسا تؾصيشي؟ فقال الذيل: أوصيػ بتقؾى ه، وأن تحذ  اْللف مؽ "ما" !! 

مزذذار  مرفذذؾ ، والذذلم: حذذر  جذذر، وغيذذر: اسذذؼ مجذذرور، وىذذؾ مزذذا ،  والجذذار والسجذذرور متعمقذذان بذذذ)تخزع(، وتخزذذع: فعذذل 
 و)الحق( مزا  إليو.

: فعذل مزذار  مرفذؾ ، ونذا: مفعذؾل بذو، وغيذُر: فاعذل، وىذؾ مزذا ، ونيذِل: مزذا  ٖٔجؾاب ) ( استثشاء مفرغ، فذ)ال(: حر  نفذي، َيدذرُّ
 إليو، وىؾ مزا ، والسجِد: مزا  إليو.

 (: حر  نفي، يفمُح: فعل مزار ، وإال: أداة استثشاء ممغاة، السجتيدون: فاعل مرفؾ .( استثشاء مفرغ، فذ)الٗٔجؾاب )

أىذذل( مزذذا  إليذذو، وىذذؾ ىشذذا: فاعذذل مرفذذؾ ، وىذذي مزذذا ، و) ( اسذذتثشاء مفذذرغ، فتعذذرب )غيذذر( عمذذى حدذذ  العؾامذذل، وىذذي٘ٔجذذؾاب )
: مزا  إليو.  مزا ، والِجدِّ

 ( يجؾز في "غير" وجيان:ٙٔجؾاب )

 أنو مدتثشى. الشر  عمى .ٔ

أفرح، ْلن الكلم تام غير مؾج ، )تام( ْلنو ذكذر  -أي: الشعت والبدل-والرفع عمى أنو نعت أو بدل مؽ )رجٌل(، واِلتبا   .ٕ
 السدتثشى مشو، وىؾ )رجل(، وغير مؾج : ْلنو سبق بشفي.

 وأما ما بعد )غير(، فيؾ مزا  إليو، وىؾ )زيٍد(. 

 زيدًا، ريجؾز في زيد: الشر  واِلتبا ، فكذلػ ىشا في )غير(. زيٌد أوإال  فيؾ كقؾلشا: ما جاءنا رجلٌ  

( استثشاء مفرغ، ْلن السدذتثشى مشذو لذؼ يذذكر، فشعذرب )سذؾى( عمذى حدذ  العؾامذل، فذذ)ما(: حذر  نفذي، ورأيشذا: فعذل وفاعذل، ٚٔجؾاب )
 ا ، وخالٍد: مزا  إليو.و)سؾى(: مفعؾل بو مشرؾب، وعلمة نربو فتحة مقدرة، مشع مؽ عيؾرىا التعذر، وىي مز

، ْلنذو كذلم تذام مؾجذ ، )تذام( ْلنذو قذد ذكذر السدذتثشى مشذو، وىذؾ )داٍء(، في المفذظ وإزالتيذا مذؽ الؾاقذع  ( يج  نر  الحساقةٛٔجؾاب )
 و)مؾج ( ْلنو لؼ يدبق بشفي وال نيي وال استفيام معشاه الشفي، فإال: حر  استثشاء، والحساقَة: مدذتثشى مشرذؾب وعلمذة نرذبو
الفتحة، ولكل: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر خبر مقدم، وكل مزا ، وداٍء: مزا  إليو، ودواٌء: مبتدأ مؤخر، وُيدتظ : 
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ة، وبو: الجار والسجرور في محل رفع ناو  فاعل، وأصل الكلم: َيدتظ  الشاُس بو، وجسمة ُيدذتظ  بذو: غيفعل مزار  مغير الر
ن الجسل بعد الشكرات السحزة )التي لؼ تؾصف ولؼ تزف إلذى نكذرة( صذفات، أعيذْت: فعذل وفاعذل، في محل رفع صفة لذ)دواٌء(، ْل 

َمْؽ: اسذؼ مؾصذؾل مبشذي عمذى الدذكؾن فذي محذل نرذ  مفعذؾل بذو، يذداوي: فعذل مزذار  مرفذؾ  بزذسة مقذدرة مشذع مذؽ عيؾرىذا 
 السؾصؾل.الثقل، والفاعل لسير مدتتر تقديره: ىؾ، وىا: مفعؾل بو، وجسمة يداوييا: صمة 
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 السبحأ الدابع 
 ال الشارية لمجشس

 قال ابُؽ آجروم رحسر ت:
ْر)) ال (( نْحَؾ : اِر (( . اْعَمْؼ َأنَّ )) ال (( َتْشِرُ  الشَِّكَراِت ِبَغْيِر َتْشِؾيٍؽ ِإذا َباَرَرِت الشَِّكَرَة َوَلْؼ َتَتَكرَّ  )) ال َرُجَل ِفي الدَّ

ْفُع َوَوَجَ  َتْكَراُر )) ال (( نْحَؾ : )) ال ِفي الدَّ  َفِإْن َلْؼ ُتَباِرْرَىا َوَج َ  َرْت ] ال [ َجاَز ،اِر َرُجٌل َوال اْمَرَأٌة (( الرَّ َفِإْن َتَكرَّ
اِر َوال اْمَرَأةَ  ْن ِرْئَت ُقْمَت :)) ال َرُجلَ ِإْعَساُلَيا َوِإْلَغاُؤَىا ، َفإِ  اِر َوال اْمَرَأةٌ ِفي الٌل ، وإْن رئَت قمَت :)) ال َرجُ (( ِفي الدَّ  ((  دَّ

 سي ه ا السلحث خسس مدا ل : 

 السدألة األولى : معشى قؾلشا ) ال  اؼية لمجشس   ، السدألة الثا ية : عسل )ال  الشاؼية لمجشس 

 السدألة الثالثة: شروط )ال  الشاؼية لمجشس      ، السدألة الرابعة : حاالت ا ؼ )ال  الشاؼية لمجشس 

 : حاالت خور )ال  الشاؼية لمجشس . السدألة الخامدة 

 : الذرح

 الحالة اْلولى : معشى قؾلشا )ال( نارية لمجشس 
 حضؽ تقؾل: ال رجٌل سي الداِر، برسع )رجل  وتشؾيشر، سإن ه   العلارة تحتسل معشضضؽ: 

، برل رجربلِن، أو األول:   ي وجؾد )رجل  واحرد، مرع جرؾاز وجرؾد رجمرضؽ أو أكثرر، ستدرتظيع أن تقرؾل: ال رجرٌل سري الردار
 بل رجاٌل.

الثا ي: أ ها تعشي   ي وجؾد جشس الرجل، أي:   ي وجؾد )رجرل  ومرا زاد عمرى الرجرل، سمريس سري الردار مرؽ الرجرال أحرد 
 .وه ا االحتسال أرجا  مظمقا  
 سالتر ضررب محتسررل لؤلمررريؽ، وال دلضررل ؼيررر يعررضؽ أحرردهسا ويسشررع االحتسررال، وإن  رران ال الررب والغرراهر هررؾ السعشررى 

 .ٔٙٔ الثا ي، أل ها   رة سي  ياق الش ي، ؼيحتاج السعشى األول إلى قريشة

                                                 
، فاحتماؽبا لنفي الوحدة، أي لنفي اػبرب عن اظبها بقيد وحدتو، مرجوح حيتاج قولو: )ليست نصاً( أي بل ظاىرة فيو ضرورة أف النكرة يف سياؽ النفقاؿ اػبضري على ابن عقيل :  ٔٙٔ ي للعمـو

 لقرينة. كقولك بعدىا بل رجالف
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 كأن  قؾل: ال رجٌل سي الدار، بل رجبلن أو رجال. 
و رر لػ إذا قمشررا: ال  ترراٌب سرري الحقضلررة، برسررع )كترراب  وتشؾيشررر، سهرر   العلررارة محتسمررة لش رري الجررشس، أو لش رري وجررؾد  

   تاٌب سي الحقضلة، بل  تابان.كتاب واحد، ؼيرا عمى الثا ي أن تقؾل: ال
 و  لػ يقال سي: ال مرلاٌح مكدؾرا . 
رجٌل سي الردار  و حؾهرا مرؽ التر ضلرات، محتسمرة ألن ت رؾن لش ري سررد واحرد، لر لػ  رساها العمسراء  سالحالل أن )ال 

الحكرؼ عرؽ أسرراد الجرشس "ال التي لش ي الَؾْحَدة" ومحتسمة لش ي الجشس وه ا هؾ الغاهر ال الب. سهي ليدرك  ررا  سري   ري 
 كمر، وإ سا تحتسل  ؽير عؽ الؾاحد سق ، وعؽ الجشس  مر.

 وسي ه   الحالة )أي إن قردت بقاء االحتسالضؽ : 
  سهرري مررؽ الشؾا رر ، ترسررع اال ررؼ وتشرررب الخوررر، )وهررؾ قمضررل جرردا  حتررى أ  ررر  بعزررهؼ  لرريسلررػ أن تعسمهررا عسررل )  ٔ

 .ال يجب ت رار )ال  سمػ أن تقؾل : ال رجٌل سي الدار وسي ه   الحالة  واألغمب ح ف خورها حضشئ 
 .ٖٙٔعشد الجسهؾر حضشئ  ٕٙٔولػ أن تهسمها )أي أن تجعمها غضر عاممة  ل ؽ يمزمػ ت رارها  ٕ

 ولشرجع اآلن إلى ت سمة شرح )ال  الشاؼية لمجشس: 
لررريا، الر ي يذرسل   ري السعشرى إذا أرد ا سي األمثمة الدابقة وأمثالها: الشصَّ عمى   ي الجشس، أي: عمى الش ري ا 

عؽ ال ررد الؾاحرد وعسرا زاد عميرر، ب ضرر احتسرال لش ري الَؾْحردة، وجرب أن  زرل  تمرػ األل راظ ضرلظا  آخرَر، يرؤدي إلرى هر ا 
، سه ا الزل  الجديد، وهرؾ بشراء اال رؼ عمرى كدؾرٌ ممرلاَح سي الحقضلة، ال   تابَ سي الدار، ال  رجلَ  ال رض، سشقؾل: ال

تحر مؽ غضر تشؾيؽ، ورسع الخور، أقؾل: هر ا الزرل  الجديرد يجعرل الش ري سري  رل جسمرة لرريحا سري غررض ال تا، أي: س
واحد، ال احتسال معر ل ضر ،  سا يجعمر لش ي جسيع الجشس، َيْشَربُّ عمى  ل سرد، ؼيقع عمرى الؾاحرد وعمرى االّشرضؽ وعمرى 

، ومثرل هر ا يقرال: إذا  ران سر)ال  ه    ص سي   ي الجشس  الثبلّة سسا سؾقها، وال يدسا ل رد أو أكثر بالخروج مؽ دا رتر

                                                 
 فتحصل فبا سبق أنو :  ٕٙٔ

ع جيوز يف: ال رجٌل يف الدار وال امرأٌة: أف نعترب "ال" انفية، عاملة عمل ليس، أي: انسخة، فيكوف رجٌل: اظبها، مرفوع، و)يف الدار( م - أ
 الضمَت اؼبستًت: يف ؿبل نصب خربىا، ومعناىا تقدـ شرحو.)وىذا الوجو قليل جدًا وال ربمل عليو آايت القرآف(.

، ورجٌل: مبتدأ، و)يف الدار( مع الضمَت اؼبستًت: خرب، ومعناىا -وانتبو لوجوب تكررىا حينئذ كما ىنا-وجيوز اعتبار "ال" انفية، غَت عاملة  - ب
 عمل ليس من احتماؽبا للمعنيُت مع أرجحية إرادة نفي اعبنس.ىو كمعٌت "ال" العاملة 

 
 .فً الدار نحو: ال رجلٌ وأجاز المبرد وابن كٌسان عدم وجوب تكرار )ال(  ٖٙٔ
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،  حرؾ: ال مهسربل  عسَمرر سرا ٌز،  سرا  ريأتي، سعشرد قؾلشرا: ال شروضها  بالسزراف حؾ: ال طالَب عمٍؼ خا ٌر، أو اال ؼ مزاسا ، 
سري الحقضلرة، أ رك  رجَل سي الدار، أ ك تش ي جشس الرجرل مرؽ الردار، أي: ال يؾجرد أيُّ رجرل سري الردار، و ر لػ: ال  ترابَ 

تش ي وجرؾد جرشس ال تراب سري الحقضلرة، سربل يؾجرد أيُّ  تراٍب سري الحقضلرة، و ر لػ بؿيرة األمثمرة، ولر لػ تدرسى "ال" هر  : ال 
 الشاؼية لمجشس، أو "ال" التي لمتور ة.

الش ري  وبه ا   هرؼ معشرى قرؾلهؼ: إ هرا تردل عمرى   ري الحكرؼ عرؽ جرشس ا رسها  ررا ، أو قرؾلهؼ: إ هرا ال رت راق حكرؼ 
 لجشس ا سها  مر  را .

لهررر ا سررري "ال" الشاؼيرررة لمجرررشس، ال يررررا أن يقرررال: ال رجرررَل سررري الررردار برررل رجمرررضؽ، بخررربلف "ال" الشاؼيرررة السهسمرررة أو  
 العاممة عسل )كان ، تدتظيع أن تقؾل: ال رجٌل سي الدار بل رجبلن.

 ة لمسعشضضؽ."ال" الشاؼية السحتسم م ايرة لر -إذا عسمك-ال" الشاؼية لمجشس سر " 
 .ٗٙٔ العاممة عسل )كان ، سسحتسمة لمسعشضضؽ  سا تقدمأما "ال" سر "ال" الشاؼية لمجشس  صّّ سي   ي الجشس  مر  

 عسل "ال" الشارية لمجشسالسدألة الثانية : 
 "ال" الشاؼية لمجشس تعسل عسل )إنَّ ، تشرب اال ؼ، وترسع الخور. 

 السدألة الثالثة : 
 :أضع جدوال سضها أوال ّؼ أشرحها  ٘ٙٔ ال تعسل ه ا العسل، إال باجتسال  تة شروط)ال  الشاؼية لمجشس  

 

 ششٝؽ )ال( اُ٘بك٤خ ُِغ٘ظ 

إٔ ال ٣لظَ ث٤ٜ٘ب  إٔ ال رٌشس ال

اعٜٔب ث٤ٖ ٝ

 كبطَ

إٔ ٣ٌٕٞ اعٜٔب 

 ٝ خجشٛب ٌٗشر٤ٖ

إٔ ال رزٞعؾ ث٤ٖ 

 ػبَٓ ٝ ٓؼُٔٞٚ

إٔ رٌٕٞ ٗظب 

 ك٢ ٗل٢ اُغ٘ظ

 إٔ رٌٕٞ ٗبك٤خ

                                                 
ُمثَػنَػَيُتِ ، أو  ىذا االختالؼ بُت "ال" النافية للجنس و"ال" اؼبهملة أو العاملة عمل )كاف(، حُت يكوف اظبامها مفردين، كاألمثلة السابقة، أما إف كاان  164

 وخالف السامرائي  يف الدار، رجاٌؿ(( يف الدار أو ال )رجاؿَ يف الدار، أو ال ) رجالفيف الدار أو ال  رجلُت ؾَبْموعُِت، فهما دبعٌت واحد، أي: ؿبتملُت ؼبعنيُت، كبو: ال
 وسيأيت تفصيلو يف كتب أخرى إف شاء هللا تعاذل.

خبالؼ الشروط اػبمسة األوذل فهي معتد هبا  يف إعماؽبا حبيث لو  واجبا  دبعٌت أف ال إذا تكررت جيوز العمل وال جيب الشرط األخَت اشًتط حىت يكوف عملها ٘ٙٔ
  . فقد شرط منها ال جيوز العمل 
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 ول: أن تكؾن نارية.الذرط اْل 
 األمثمرررة الدرررابقة، سرررإن لرررؼ ت رررؽ  اؼيرررة لرررؼ تعسرررل هررر ا العسرررل،  رررأن ت رررؾن  اـيرررة، سإ هرررا تجرررزم السزرررارل،  حرررؾ: ال تخررردْم  

 أعداءك.
 الذرط الثاني: أن تكؾن لشفي جسيع الجشس نرًا.

  لػ، سبل تعسل ه ا العسل.أما إن لؼ ت ؽ   ، سراد الجشس، وال تحتسل شضئا  آخرأي: ُمْشَرلَّة عمى  ل سرد مؽ أ 
 سمػ إعسالها عسل )كان  ر وهؾ قمضل ر، ولػ إهسالها ؼيكؾن ما بعدها موتدأ )وال تشَس ت رارها حضشئ  . 

 الذرط الثالأ: أن ال تتؾسج بيؽ عامل ومعسؾلو.
اللراء:  كأن ت ؾن مدوؾقة بحرف جر، سبل تعسرل هر ا العسرل،  حرؾ: حزررُت بربل زاٍد، وحزررُت بربل ترأخضٍر، ست رؾن  

 .ٙٙٔ : مجرور باللاء، وقد تخظاها حرف الجر، ه ا رأي اللرريضؽرف   ي غضر عامل، و)زادٍ وتأخضرٍ حرف جر، وال: ح
  الذرط الرابع: أن يكؾن اسسيا وخبرىا نكرتيؽ.

سأمررا اشررتراط تش ضررر ا ررسها عشررد اللرررريضؽ، سررؤلن السقرررؾد مشهررا أن يعررؼ جسيررع الجررشس، وهرر ا ال يكررؾن إال إذا  رران  
  سها   رة سي  ياق الش ي.ا

وأمرررا اشرررتراط تش ضرررر خورهرررا، سؤل رررر ال يسكرررؽ أن يكرررؾن اال رررؼ   ررررة والخورررر معرسرررة، أمرررا إذا لرررؼ يكرررؽ ا رررسها وخورهرررا  
   رتضؽ، سبل تعسل ه ا العسل.

 الذرط الخامس: أن ال يفرل بيشيا وبيؽ اسسيا فاصل.
شئر   ررا  سري   ري الجرشس برل القررا ؽ هري التري تحردد سإن سرل سالل لؼ تعسل شضئا ، ووجرب ت رارهرا )وال تلقرى حض 

معشاها ،  حؾ قؾلر تعالى }ال سضها غؾٌل وال هؼ عشها يشرزسؾن{، و سرا قرال ابرؽ آجرروم رحسرر ت تعرالى: ال سري الردار رجرٌل 
 .ٚٙٔ  وال امرأةٌ 

                                                 

 يؼ ،فعمذى قذؾلوأما الكؾفيؾن ريجعمؾن "ال" في مثل ىذا التركي : اسذسًا بسعشذى "غيذر"، وىذي مزذافة، و)زاٍد وتذأخيٍر(: مزذا  إليذو   166
 الباء: حر  جر، وال: اسؼ مبشي عمى الدكؾن في محل جر بالباء، وىؾ مزا ، و)زاٍدٍ وتأخيٍر(: مزا  إليو.

ٔٙ7
لال الصبان : "ووجب تكرارها" أي عند الجمهور وأما فً االنفصال فتنبٌها بالتكرٌر على كونها لنفً الجنس ألن نفً الجنس  

وابن أمنه ٌعلم أن إلغاءها ال ٌخرجها عن كونها لنفً الجنس فً النكرات وأجاز المبرد تكرار للنفً فً الحمٌمة أفاده الدمامٌنً، و
أي إذا دخلت على  وابن كٌسان، عدم تكرٌر )ال( فً المواضع الثالثة المبردوأجاز لال الرضً :  كٌسان عدم التكرار فً الموضعٌن
فً الدار، وأما مع المفصول فنحو: ال فٌها رجل، وأما مع المنكر ، أما مع المعرفة فنحو: ال زٌد معرفة أو تمدم الخبر أو تكررت 
 ر وأما الجمهور فمالوا وجب التكرار  .المتصل، فنحو: ال رجل فً الدا
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 .ٛٙٔ الذرط الدادس: أن ال تتكرر "ال"
 . ٜٙٔ، أي:، وسضها ت رضلإل اؤها يجؾز، و سإن ت ررت لؼ يجب اإلعسال بل يجؾز إعسالها 

                                                 
 . )ال ( جيوز العمل ىذا الشرط األخَت لوجوب العمل أي إذا تكررت  168

ٔٙ9
 ي  ونحؾه:"ال حؾل وال قؾة إال باهلل" ففي ىذا الترك ٝٛرجلٓلحٍل٣ٞضخلُيلجألٓس  

، )ال( نارية لمجشس، و)حؾَل( اسؼ )ال( مبشي عمذى الفذتح فذي محذل حؾلَ  عسل )ال( الشارية لمجشس، بأن تقؾل: ال لػ إعسال اْلولى أ.
 نر .

 . فذ "ال" ىشا: إما عاممة عسل )كان(، ريكؾن )حؾٌل( اسسيا، وإما ممغاة، ريكؾن )حؾٌل( مبتدأ.ال حؾلٌ ، بأن تقؾل: ولػ إىساليا ب.

 :ال قؾة" ثلثة أوجولػ في "عسل ال الشارية لمجشس، اْلولى أي إعسال "ال"  عمى أ(و 

 ، أي: بإعسال "ال" عسل ال الشارية لمجشس.ال قؾَة"" .ٔ

 بالعظف عمى محل "حؾل"، ْلن "حؾل" اسؼ ال مبشي عمى الفتح في محل نر . ال قؾًة"" .ٕ

 اسؼ "ال". " بإعسال "ال" عسل )كان(، فتكؾن )قؾٌة("ال قؾةٌ  .ٖ

 أو بإىسال "ال"، فتكؾن )قؾٌة( مبتدأ. 

 "ال قؾة" وجيان:لػ في عدم إعسال "ال" عسل ال الشارية لمجشس،  وعمى ب( أي 

 بإعسال "ال" عسل ال الشارية لمجشس فذ)قؾَة( اسؼ )ال( مبشي عمى الفتح في محل نر . ال قؾَة"" .ٔ

 ؼ )ال( مرفؾ ، أو بإىساليا فذ)قؾٌة( مبتدأ.بإعسال "ال" عسل )كان( فذ)قؾٌة( اس ال قؾٌة"" .ٕ

 وال يجؾز "ال قؾًة" ْلنو ال يؾجد محل مشرؾب لحؾل، فإنو إما مبتدأ مرفؾ  أو اسؼ ال مرفؾ . 

وال  حذؾلَ وال )، (قذؾةً  وال حذؾلَ  وال)، (قذؾةٌ وال  حذؾلٌ وال ) ،( قذؾةَ وال حؾَل ال )فحاصل الؾجؾه الجاوزة في ىذا التركي : خسدة، وىي:  
 .( قؾةَ وال حؾٌل وال )، (ؾةٌ ق

 

 عذٍٝ ٣ٞػؼ اُؾبالد

 ٝ ال هٞحَ )ٗبك٤خ ُِغ٘ظ(
 ٍَ  ال ؽٞ

 ٝ ال هٞحً )ػطق ػ٢ِ ٓؾَ ؽٍٞ( )إػٔبٍ ال(
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 حكؼ "اسؼ ال غير السكررة"السدالة الرابعة : 
، وحكسررر: أ ررر يوشررى عمررى مررا يشرررب بررر )أي: ب ضررر تشررؾيؽ ، السفذذرد اعمررؼ أن ا ررؼ "ال" عمررى ّبلّررة أ ررؾال، األول: 
، وإليرػ عشهراأو مرا يشرؾب  ، وهر ان الشؾعران يجرب  رروهسا بال تحرة،الذبيو بالسزا ، الثالث: السزا  إلى نكرةالثا ي: 

 جدوال يؾضحها قول شرحها : 
 

 اعْ ال اُ٘بك٤خ ُِغ٘ظ

 اُشج٤ٚ ثبُٔؼبف

ٖٓ رٔبّ  ش٢ء)ٝ ٛٞ ٓب ارظَ ثٚ 

 ٓؼ٘بٙ(

 أُلشد أُؼبف

)ٝ ٛٞ ٓب ٤ُظ ٓؼبكب ٝ ال شج٤ٜب 

 ثبُٔؼبف(

ٍْ  خبعشن  ال ؽغ٘ب خِوُٚ خبعش ََ  ال ؽبَُت ػِ  ال سع

ثٚ ك٢ ٓؾَ ٗظت٣ج٢٘ ػ٠ِ ٓب ٣٘ظت  ٣٘ظت ٓجبششح  

 

 

                                                                                                                                                                             

 ٝ ال هٞحن )إٓب ِٜٓٔخ اٝ ػبِٓخ ػَٔ ًبٕ(

 ٝ ال هٞحَ )ٗبك٤خ ُِغ٘ظ(

ٍن   ال ؽٞ

 )إٛٔبٍ ال(
 ٝ ال هٞحً 

(ٝ ال هٞحن )إٓب ِٜٓٔخ اٝ ػبِٓخ ػَٔ ًبٕ  
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 الشؾ  اْلول: السفرد.
 والس رد سي ه ا اللاب: ما ليس مزاسا ، وال شوضها  بالسزاف. 
 وحكسر: أ ر يوشى عمى ما يشرب بر: 

سري الردار، رجرل: ا رؼ ال موشري عمرى ال رتا  رجلَ مؽ غضر تشؾيؽ،  حؾ: ال  بشي عمى ال تا يشرب بال تحةسإن  ان  -
 سي محل  رب.

 أل ر رررؼ ال موشي عمى الياء رسي الدار، رجمضؽ: ا  رجَمْضؽِ ،  حؾ: ال بشي عمى الياء يشرب بالياء وإن  ان -
هشرا، خرا شضؽ: ا رؼ ال موشري عمرى اليراء رؤل ر جسرع مر  ر  رالؼ ر سري محرل خراِ ِشضَؽ سري محرل  ررب، و حرؾ: ال  ررررررر  مثشرى 

  رب.
عشرد ا، خا شرات: ا رؼ ال موشري عمرى  خا شراتِ يؽ،  حرؾ: ال مرؽ غضرر تشرؾ  بشري عمرى ال دررة يشررب بال دررةوإن  ان  -

 .ٓٚٔ ال در مؽ غضر تشؾيؽ، سي محل  رب
الحغررك أن "رجررَل" بشضررك عمررى ال ررتا أل هررا تشرررب بال تحررة، تقررؾل: رأيررك رجرربل ، رجرربل : مشرررؾب وعبلمررة  رررلر   

 ال تحة، سعشد دخؾل "ال" يوشى )رجبل   عمى ال تا، ؼيح ف مشر التشؾيؽ.
حغك أن )رجمرضؽ  بشري عمرى اليراء، أل رر يشررب باليراء، تقرؾل: رأيرك رجَمرضِؽ، سهرؾ مشررؾب باليراء، سعشرد و  لػ ال 

 دخؾل "ال"  قؾل هؾ موشي عمى الياء سي محل  رب، وهك ا اللؿية.

 الشؾ  الثاني: السزا .

                                                 

ٔ7ٓ
 بشاؤه عمى الفتح، بأن تقؾل: ال خاوشاَت عشدنا. -أي جسع السؤنأ الدالؼ-ويجؾز في ىذا  
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 أ ر يشرب ملاشرة، هؾ والقدؼ ال ي  يأتي بعد . حكسوو 
 ؼ )ال  مشرؾب بال تحة أل ر مزاف، و)زور : مزاف إلير.زورٍ  اسع، قؾَل: ا  قؾلَ  حؾ: ال  
ويجب أن تتشلرر إلرى ال ررق برضؽ هر ا القدرؼ والر ي قومرر، سالر ي قومرر  قرؾل: موشري سري محرل  ررب، وسري هر ا القدرؼ  

  قؾل: مشرؾب، ملاشرة.
ؾ مزررراف، أدبٍ  سرررام، ذا: ا رررؼ ال مشررررؾب وعبلمرررة  ررررلر األلرررف أل رررر مرررؽ األ رررساء الخسدرررة، وهررر ذاو حرررؾ: ال  

 وأدٍب: مزاف إلير.
عمؼٍ سي الدار، طالوي: ا ؼ )ال  مشرؾب وعبلمة  رلر الياء، أل ر مثشى، وهؾ مزاف، وعمرؼٍ :  طاِلَويو حؾ: ال  

 مزاف إلير.
وطررؽٍ  ررالسؾَن، خررا شي: ا ررؼ )ال  مشرررؾب وعبلمررة  رررلر اليرراء، أل ررر جسررع مرر  ر  ررالؼ، وهررؾ  خرراِ ِشيو حررؾ: ال  

 إلير.مزاف، ووطؽٍ : مزاف 
و حررؾ: ال مهسرربلتِ عسررٍل ُمْ َرمرراٌت، مهسرربلِت: ا ررؼ )ال  مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال درررة، أل ررر جسررع مؤ ررث  ررالؼ،  

 وهؾ مزاف، وعسٍل: مزاف إلير.

 الشؾ  الثالأ: الذبيو بالسزا .
 .حكسر أ ر يشرب ملاشرة ر  السزاف و  
كران الر ي اتررل برر مرسؾعرا  با رؼ )ال ، أو ،  رؾاء أمذا اترذل بذو رذيٌء مذؽ تسذام معشذاههرؾ:  والذبيو بالسزذا  

وسرري األغمررب يكررؾن مذررتقا مررؽ السذررتقات  ررر)ا ؼ ال اعررل ، وا ررؼ الس عررؾل ،  مشرررؾبا  بررر، أو معظؾسررا  عميررر، أو متعمقررا  بررر
 .والر ة السذوهة   

 .إذا كان ما اترل بو مرفؾعًا بوا ؼ ال الذوير بالسزاف مثال  .ٔ
أل رر اتررل برر -مرت عا : ا ؼ )ال  مشررؾب، وعبلمرة  ررلر ال تحرة، أل رر شروير بالسزراف  م سؾٌر، قْدُر ال ُمْرَت عا   

وهؾ)قدُر   السرسؾل بر بعد ، ألن )مرت عا   ا ؼ ساعل يحتاج إلى ساعل، وقرد رسرع هر ا ال اعرل، وهرؾ  -شيء مؽ تسام معشا 
 )قدُر  ، سقُدر : ساعل مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة.

 عل قد أخ  ساعمر وه ا معشى أ ر اترل بر شيء مؽ تسام معشا ، سهؾ شوير بالسزاف.إذن مرت عا : ا ؼ سا 
 .إذا كان ما اترل بو مشرؾبًا بوا ؼ ال الذوير بالسزاف مثال  .ٕ
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دا    أل رر اتررل برر -مقرٌر، متعهدا : ا ؼ )ال  مشرؾب، وعبلمة  رلر ال تحة، أل ر شوير بالسزاف  أمؾَر ال ُمَتَعهِّ
وهرؾ اال رؼ السشررؾب برر بعرد ، ألن )متعهردا   ا رؼ ساعرل يأخر  سراعبل  ويأخر  م عرؾال  برر، ألن ا رؼ  -معشرا شيء مؽ تسام 

ال اعل يأخ  ساعبل  دا سا ، وقد يأخ  م عؾال  بر، وذلػ إذا  ان سعمر متعديا ، وهشا )متعهدا   سعمر)تعهرد  متعرد، ؼيأخر  م عرؾال  
 عؾل بر هؾ: )أمؾَر ، وهؾ مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة.بر، سال اعل: ضسضر مدتتر تقدير  هؾ، والس 

 إذن: متعهدا ، شوير بالسزاف، أل ر اترل بر شيء مؽ تسام معشا ، وهؾ أمؾر الس عؾل بر. 
 .إذا اترل بو ما عظف عميوا ؼ ال الذوير بالسزاف مثال  .ٖ

أل رر شروير بالسزراف، أل رر اتررل  غا وؾَن، سدرلعة : ا رؼ )ال  مشررؾب، وعبلمرة  ررلر ال تحرة،وعذريؽ ال  لعة   
 بر شيء مؽ تسام معشا ، وهؾ )عذريؽ  السعظؾف عمير.

 .إذا اترل بو ما تعمق بو وىؾ الجار والسجرورا ؼ )ال  الذوير بالسزاف مثال  .ٗ
ر  ا سؾن، حارِ ضَؽ: ا ؼ )ال  مشرؾب، وعبلمة  رلر الياء، أل ر شوير بالسزراف، أل رر تعمر  بر بالمضل ال حارِ ْضؽ 

 الجار والسجرور، أي: بالمضل، ساللاء: حرف جر، والمضل: ا ؼ مجرور، والجار والسجرور متعمقان بر)حارِ ضَؽ .

 حكؼ "خبر ال"السدألة الخامدة : 
 .ريج  ذكرهمؽ الدياق والقرا ؽ ؛  إْن لؼ يكؽ خبر "ال" معمؾماً  - أ

ؼ موشري عمرى ال رتا سري محرل  ررب أل رر م ررد، وأغضرُر: ِمَؽ ِت، "ال": الشاؼية لمجشس، وأحَد: ا  أغيرُ  حؾ: ال أحَد  
 خور ال، وقد وجب ذ ر الخور أل ر ليس معمؾما  مؽ الدياق.

 :وأما إن كان معمؾمًا مؽ الدياق والقراوؽ - ب
 ؼيجب عشد بشي تسيؼ والظا ضضؽ مؽ العرب ح سر. -
عررالى حاكيررا عررؽ  ررحرة سرعررؾن بعررد قؾلررر ت حررؾ ،  والحرر ف عشرردهؼ أكثررر وأمررا الحجررازيؾن، ؼيجضررزون إّلاتررر وح سررر، -

 ، ح ف الخور )عمضشا    أي ال ضضر عمضشا لى ربشا مشقموؾن )قالؾا ال ضضر إ ا إتؾبتهؼ 

 أحؾال "خبر ال"
 أي: ليس جسمة وال شلر جسمة.مفردًا، يكؾن خور "ال"   ٔ)

 وهسا م رداِن. مؽ العقل، )أشدُّ وأعزُّ : خوراِن، أعزُّ مؽ الجهل، وال ماَل أشدُّ   حؾ: ال سقرَ  
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 )ألن الجسمة سي حكؼ الش رة .، جسمة فعميةويكؾن خور "ال"   ٕ)
، رجررَل: ا ررؼ )ال  مشرررؾب، وهررؾ مزرراف، و) ررؾٍء  مزرراف إليررر، وجسمررة )يعاشررر مؽ ُيَعاشرررُ   حررؾ: ال رجررَل  ررؾءٍ  

 ال عل و ا ب ال اعل: سي محل رسع خور )ال .
 رة .، )ألن الجسمة سي حكؼ الش جسمة اسسيةويكؾن   ٖ)

ٍِ  مزرراف إليررر، وخمُقررر: خمُقررر محسررؾدٌ  حررؾ: ال وضرريَع   ررٍس   ، وضرريَع: ا ررؼ )ال  مشرررؾب أل ررر مزرراف، و)  ررٍس
 موتدأ، ومحسؾٌد: خور، وجسمة )خمقر محسؾد  سي محل رسع خور "ال".

تعمقران برر، ، مردلؾال  عميرر بغررف، أو مردلؾال  عميرر بجرار ومجررور يبأن يكؾن محذوفاً ، ربو جسمةويكؾن خورر "ال"   ٗ)
 ؼي شيان عشر 

 .ىي الخبر ) ؾاء  ان عرسا  أو جارا  ومجرورا  مع الزسضر السدتتر سضهسا  ربو الجسمةأو  قؾل:  
 حررؾ: ال عقررَل  الترردبضر، ال:  اؼيررة لمجررشس، عقررَل: ا ررؼ ال موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل  رررب، والجررار والسجرررور:  

، وعمى القؾل الثا ي: الجار والسجرور مرع الزرسضر ر  )كا ؽ  التدبضر  تقدي عمى القؾل األول متعمقان بسح وف خور )ال 
 .ٔٚٔ السدتتر سي محل رسع خور "ال"
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 ظرفًا، والكثَت ىو  قاؿ يف دراسات يف أسلوب القرآف: دل يقع خرب )ال( النافية للجنس اظباً صرحياً يف القرآف الكرًن، وإمنا جاء خربىا جارًا وؾبرورًا أو
{ ظلَم: اسم ال مبٍت على الفتح يف ؿبل نصب، ألنو مفرد، اليوـَ: ظرؼ منصوب اليـوثاؽبا: }اليـو ذبزى كل نفس دبا كسبت ال ظلَم اعبار واجملرور، م

 متعلق دبحذوؼ خرب "ال"، أو نقوؿ: الظرؼ مع الضمَت اؼبستًت فيو يف ؿبل رفع خرب "ال".
  فلم يقع مضافاً وال شبيهاً ابؼبضاؼ، إال يف آية واحدة ؿبتملة، ىي قولو تعاذل }يـو يروف  : جاء اسم )ال( النافية للجنس مفردًا يف القرآف،أيضا  قاؿو

 يوَمئذٍ للمجرمُت{، انتهى كالمو رضبو هللا تعاذل، فػ)ال(: انفية للجنس، )بشرى( فيها أوجو: بشرىاؼبالئكَة ال 
" من "يومئذ" مع الضمَت اؼبستًت: يف ؿبل رفع خرب اػ)ال(، لنا جعلها اظباً مفردًا لػ)ال(، فتكوف مبنية على الفتح اؼبقدر لل (ٔ) تعذر يف ؿبل نصب، و"يـو

 وللمجرمُت: اعبار واجملرور مع الضمَت اؼبستًت صفة لػ)بشرى(.
" من "يومئذ" بػ)بشرى(، ألف )بشرى( مصدر، فتقوؿ: )بشرى( اسم )ال( منصوب  (ٕ) ألنو شبيو ولنا جعل )بشرى( من الشبيو ابؼبضاؼ، أبف نعلق "يـو

: متعلق بػ)بشرى(، وىي مضاؼ، و"إذ" مضاؼ إليو، و)للمجرمُت(: اعبار واجملرور مع الضمَت اؼبستًت: يف  ؿبل رفع خرب "ال".ابؼبضاؼ وعالمة نصبو الفتحة، ويـو
 ألهنا فبنوعة من الصرؼ ألجل ألف التأنيث. -والشبيو ابؼبضاؼ ينوف-ودل تنوف )بشرى( مع أهنا شبيهة ابؼبضاؼ  
  و هللا : النفي بػ)ال( النافية للجنس أبلغ من نفي الفعل، قاؿ تعاذل }فمْن يعمْل من الصاغبات وىو مؤمن فال كفراَف لسعيو{ قاؿ أبو حياف رضبأيضا  قاؿو

 تعاذل: )ال( لنفي اعبنس، فهو أبلغ من: فال ُيكفُر سعُيو.
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 التدري  اْلول
 بضؽ ا ؼ "ال" وخورها، وأعربهسا. 

 }قالؾا ال ضضَر إ ا إلى ربشا مشقموؾن{.  ٕ)      }سإنَّ لػ سي الحياة أْن تقؾَل ال مداَس{.  ٔ)
 }ذلػ ال تاب ال ريَب ؼير هدى  لمستقضؽ{.  ٗ)                               }كبل ال َوَزَر{.  ٖ)
 }ال عالَؼ الضؾَم ِمْؽ أمر ت إال مؽ َرِحَؼ{.  ٙ)                           }ال مودَل ل مساتر{.  ٘)
 ال إلير{.}وعشؾا أْن ال ممجَأ ِمَؽ ت إ  ٛ)                } ت يحكؼ ال معقَب لحكسر{.  ٚ)
 قاَم ل ؼ سارجعؾا{.  ٌة مشهؼ يا أهَل َيْثرَب ال مُ }وإذ قالْك طا  ٜ)

 جؾاب التدري  اْلول
  ال:  اؼية لمجشس، مداَس: ا ؼ )ال  موشي عمى ال رتا سري محرل  ررب أل رر م ررد، والخورر محر وف تقردير : ال ٔجؾاب )

 .مداس لي، سالجار والسجرور مع الزسضر السدتتر سي محل رسع خور
قال حوش ة رحسر ت سي ت دضر  معارج الت  ر: )تزسشك ه   العلارة حكؼ مؾ ى عمير الدبلم، عمى الدرامري برالظرد مرؽ 
مجتسع بشي إ را ضل، وإعبلمر بشؾل ع اب يع بر ت بر، ال يدتظيع معر أن يسرس أحردا  أو يسدرر أحرد، وهرؾ عقراب 

 الشاس اشتدت بر أوجال وآالم ال يظيقها . بعزلة جورية عؽ  ل الشاس، سإذا اقترب مشر أحد مؽ
  ال:  اؼيررة لمجررشس، ضررضَر: ا ررؼ ال موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل  رررب أل ررر م رررد، والخوررر محرر وف تقرردير : ال ٕجررؾاب )

 ضضر عمضشا، سالجار والسجرور مع الزسضر السدتتر سي محل رسع خور.
 "ال ضضر": ال يزر ا وعضدك  مرادف لمزر، ومعشى -كسا قال ابؽ عاشؾر رحسر ت-والزضر  
ومعشررى   رري ضررر  هشررا: أ ررر ضررر لحغررة، يحرررل عقضلررر الشعرريؼ الرردا ؼ، سهررؾ بالشدررلة لسررا يعؿلررر بسشرررزلة العرردم،  سررا  

 تقؾل: ه ا ليس بذيء، أي: ليس بسؾجؾد، وإ سا السقرؾد أن وجؾد   العدم.
حررل  رررب أل ررر م رررد، والخوررر محرر وف تقرردير : ال   ال:  اؼيررة لمجررشس، َوَزَر: ا ررؼ )ال  موشرري عمررى ال ررتا سرري مٖجررؾاب )

 ، )لر  الجار والسجرور مع الزسضر السدتتر سي محل رسع خور.لروزر 
} َ رربلَّ { ردل عررؽ طمررب الس ررر وتسشيررر } اَل َوَزَر { ال ممجررأ وألررمر الجوررل السشيررع وقررد  رران م رررا  سرري ال الررب ل رررار  

ر حؿيقرة ل رل ممجررأ مرؽ جورل أو حررؽ أو  ربلح أو رجررل أو العررب واشرتقاقر مرؽ الرؾزر وهرؾ الثقررل ّرؼ شرال ولرا
ال بلم مدتأ  ا  مرؽ جا رب ت تعرالى جؾابرا  لسقالرة اإل دران: أيرؽ الس رر؟ يقرؾل ت تعرالى:  ربل، ال وزر و ، غضر ذلػ 
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وهررؾ سرري رحمررة ٕٚٔأيهررا اإل درران ل ررؽ الخظرراب لرريس سرري ذلررػ الضررؾم بررل الدررياق الت ررك إلررى اإل درران سرري الررد يا لررػ 
حا ر وأخور  بسا  يحدث يؾم الؿيامرة  ويردخل ال راسر دخرؾال أوليرا ، وهر ا مرؽ اللبلغرة العاليرة التري ال تجردها سري امت

غضر القرآن سعشدما عرض لر مذهد الؿيامرة وهؾلرر وهرؾ يعررض هر ا الهرؾل يمت رك إلرى اإل دران سري الرد يا ؼيخاطلرر 
جررل وجررؾد ؾم وال مسررا يقؾلرر لش دررر ؼيررر ألذلررػ الضرر وال يحدررؽ أن يكررؾن مرؽ جسمررة مررا يخاطررب بررر القا رل، وعغرا لررر  

  ألن السعشى يقؾل اإل دان سي ذلػ الضؾم أيؽ الس ر ، سبل برد أن يكرؾن  ربل ال وزر لريس يؾمئ ٍ  تشؾيؽ العؾض سي)
، وت رررر هرر ا األ ررمؾب مررؽ خظابررر إال بتقررديرات ال حاجررة لهررا ، ساألحدررؽ أن يكررؾن مررؽ  رربلم ت تعررالى سرري الررد يا 

 .رة أكثر مؽ مرة سي الدؾ 
ا رررؼ ال موشررري عمرررى ال رررتا سررري محرررل  ررررب، وهرررل الخورررر هرررؾ "ؼيرررر" مرررع الزرررسضر  ريرررَب: اؼيرررة لمجرررشس:  ال:  ٗجرررؾاب )

سالجسمرررة األولررى )ال ريرررب    ، أم هرررؾ محرر وف، سالجسمرررة األولررى )ال ريرررب ؼيررر   ّرررؼ قررال )هررردى لمستقررضؽ  السدررتتر
" أي الجرار والسجررور مرع الزرسضر األرجا أن الخور هؾ "ؼير، ، قؾالنوهشاك مح وف والجسمة الثا ية )ؼير هدى   

خوررر موترردأ محرر وف سالتقرردير )هررؾ هرردى  ويرجحررر قؾلررر تعررالى سرري  ررؾرة  )هرردى السدررتتر سرري محررل رسررع خوررر، و
الدجدة }ألؼ، تشزيل ال تراب ال ريرب ؼيرر مرؽ رب العرالسضؽ{ سرالسعشى يرتؼ برالؾقؾف عشرد "ؼيرر"، أمرا إذا وق شرا عشرد "ال 

، ّؼ قمشا "ؼير مؽ رب العالسضؽ" سبل يرا مؽ حضث السعشى، سه ا وجرر اال رتدالل عمرى تررجيا أن "ؼيرر" التري ريب"
 سي  ؾرة اللقرة خور.

وأمرا القرؾل السرجررؾح سهرؾ أن الخوررر محر وف تقرردير : ذلرػ ال ترراب ال ريرَب مؾجررؾد، ّرؼ تقررؾل "ؼيرر هرردى" )ؼيرر  خوررر  
 ؽ ؼير، وقد رجحر بعض الس دريؽ  الدسضؽ الحموي.مقدم، و"هدى" موتدأ، وألمها: هدى لمستقض

  )مورردَل : ا ررؼ ال موشرري عمررى ال ررتا سرري محررل  رررب أل ررر م رررد، و)ل مساتررر : الجررار والسجرررور مررع الزررسضر ٘جررؾاب )
 السدتتر سي محل رسع خور.

 ال عاصؼ اليؾم مؽ أمر ه إال مؽ رحؼ   ريو وجيان : ( ٙجؾاب )

: أن االسؼ )عاصؼ( مؽ قبيل السفرد ال السزا  والذبيو بالسزا  و)ال( نارية لمجشس ، و)عاصؼ( اسذؼ  الؾجو اْلول : مذى  البررييؽ
)ال( مبشي عمى الفتح في محل نر  )مؽ أمذر( الجذار والسجذرور متعمقذان بسحذذو  خبذر تقذديره )كذاوؽ( واليذؾم عذر  متعمذق بسذا 

 تعمق بو )مؽ أمر ( وىؾ )كاوؽ( . 

  : جو متؾحف عمى مذى  في الذبيو بالسزا  نذكره أوال ثؼ نبيؽ ىذا الؾجوىذا الؾ و الؾجو الثاني  : 

  فل يشّؾن إجراء لو مجرى السفرد لعدم االعتداد بالسعسؾل لرحة الكلم بدونو  الذبيو بالسزا   ابؽ كيدان بشاءأجاز 

                                                 
 ربي  والبقاعي وحبنكة ودمحم سيد طنطاوي وىو الصحيح .من الذين رجحوا أف اػبطاب لإلنساف الكافر يف الدنيا : الط ٕٚٔ
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 ي ال طالعذا جذبل  أن يقذال ريذو : ال طذالع ، وجؾز البغداديؾن وابؽ مالػ إعرابذو غيذر مشذّؾن بقمَّذٍة تذذبييًا بالسزذا ، ريجذؾزون فذ
 جبل بل تشؾيؽ 

  :وكذلػ فعل ابؽ ىذام « اَل َماِنَع ِلَسا َأْعَظْيَت َواَل ُمْعِظَي ِلَسا َمَشْعتَ »وعمى أحد ىذيؽ السذىبيؽ يخرج حديأ 

 عظيت، واللم لمتقؾية، وأما البرريؾن ريخرجؾنو بتقدير ريو ريء مؽ التكمف ريقؾلؾن الخبر محذو  ال مانع مانع لسا أ

تكؾن )ال( نارية لمجشس و)عاصؼ( اسذؼ )ال( مشرذؾب ْلنذو رذبيو بالسزذا  ولذؼ يشذؾن بشذاء عمذى ىذذه المغذة الذؾاردة  ذه السذاى  فعمى ى
ا ال  والتقذذدير  متعمذذق بذذذ)عاصؼ(و)مذذؽ أمذذر ه( ، ٖٚٔسحذو  خبذذر و)اليذذؾم( متعمذذق بذذذ ،  أو نقذذؾل مبشذذي عمذذى الفذذتح عذذؽ العذذرب
 ىؾ الرحيح بدون تكمف وىذا الؾجو ،  ا مؽ أمر ه   مؾجؾد ا اليؾم   ْلحدهأي ال  مانع مؽ جبل وال غير  عاصؼ  

 وفي اآلية لظاوف: 

 العاصؼ مشتغؼ لشفي جسيع أفراده ذاتذًا  ال عاصؼ أبمغ مؽ ال عرسة ْلنو يتزسؽ نفي العرسة والذات التي تعرؼ فشفي نفي لجشس
 .وقس غيرىا عمييا نحؾ ا فل غال  لكؼ    لجبل عاصساً وصفة لمسبالغة في نفي كؾن ا

  ا اليؾم   لمتشبيو عمى أنو ليس كداور اْليام التي تقع فييا الؾقاوع وتمذؼ فييذا السمسذات السعتذادة التذي ربسذا يذتخمص مشيذا  زيادة و
 بااللتجاء إلى بعض اْلسباب العادية 

  تفخيسًا لذأنو وتيؾيًل ْلمره وتشبييًا البشو عمى خظئو في تدسيتو مذاءًا ، بو عؽ الساء في محل إلساره بأمر ه أي عذا والتعبير
وتؾىسو أنو كداور السياه التي يتخمص مشيا باليرب إلى بعض السيارب السعيؾدة ، وتعميًل لمشفي السذكؾر فإن أمر ه سبحانو 

 .  ال يغال  وعذابو ال يرد 

سي محل  رب، )لحكسر : الجرار والسجررور مرع الزرسضر السدرتتر سري محرل   معقَب: ا ؼ ال موشي عمى ال تا ٚجؾاب )
 رسع خور.

 والحل أن الخامس والدادس والدابع: ا ؼ )ال  سضها ر أعشي: )مودل  و)عالؼ  و)معقب  ر ا ؼ ساعل. 
السدرتتر    ممجأ: ا ؼ ال موشي عمى ال تا سي محل  رب أل ر م رد، و)مؽ ت : الجار والسجرور مع الزرسضرٛجؾاب )

 سي محل رسع خور.
  مقاَم: ا ؼ ال موشي عمرى ال رتا سري محرل  ررب، )ل رؼ : الجرار والجررور مرع الزرسضر السدرتتر سري محرل رسرع ٜجؾاب )

 ا ؼ مكان. -أعشي: )ممجأ  و)مقام -الحل أن الثامؽ والتا ع: ا ؼ )ال  سضها  خور.

 التدري  الثاني
 يأتي: مضز بضؽ ا ؼ ال السعرب وا سها السوشي مسا 

                                                 
 رد أبو البقاء العكربي جواز كونو خربا وكالمو مردود انظر تفسَت اطفيش . ٖٚٔ
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 ال إيسان لسؽ ال أما ة لر.  ٖ)         ال مهسمضَؽ سي السدر ة.ٕ)  ال شيء أسزُل مؽ حدؽ الخم .  ٔ)
           ال َحَدرررررررررررررررررررررَؽ ُخُمرررررررررررررررررررررٍ  مكرررررررررررررررررررررروٌ .  ٙ)        ال طالوضؽ حقا  يخ لؾن.٘)            ال طاِلِوي ح  يخ لؾن.  ٗ)
 ال معترسا  بالردق م مؾٌم.  ٚ)

 انيجؾاب التدري  الث
 .-أل ر ليس مزاسا  وال شوضها  بالسزاف-  شيَء: ا ؼ ال موشي أل ر م رد ٔجؾاب )
 .-أل ر ليس مزاسا  وال شوضها  بالسزاف-  مهسِمضَؽ: ا ؼ ال موشي عمى الياء سي محل  رب أل ر م رد ٕجؾاب )
 ا ة.  إيساَن: ا ؼ ال موشي عمى ال تا سي محل  رب أل ر م رد، و  لػ يقال سي أمٖجؾاب )
   طالوي: ا ؼ ال مشرؾب أل ر مزاف، وعبلمة  رلر الياء، وحٍ : مزاف إلير.ٗجؾاب )
  طررالِوضَؽ: ا ررؼ )ال  مشرررؾب، أل ررر شرروير بالسزرراف، أل ررر تعمرر  بررر شرريء مررؽ تسررام معشررا ، وهررؾ: حقررا ، سررإن ٘جررؾاب )

 ر : هؼ، و رب م عؾال  بر وهؾ: حقا .)طالوضؽ  ا ؼ ساعل يأخ  ساعبل  وم عؾال  بر، وقد أخ  هشا ساعبل  مدتترا  تقدي
وهررر ا بخررربلف الجسمرررة الدرررابقة، سرررر)طالوي  هشررراك أضررري ك إلرررى م عؾلهرررا، سهررري مرررؽ  رررؾل السزررراف ال مرررؽ الذررروير  

 بالسزاف.
   حدَؽ: مشرؾب أل ر مزاف، و)خمٍ   مزاف إلير.ٙجؾاب )
 ور "بالردق" تعم  بر)معترسا  .  معترسا : ا ؼ )ال  مشرؾب أل ر شوير بالسزاف، ألن الجار والسجر ٚجؾاب )

 التدري  الثالأ
 أعرب: 

 ال مجتهِديَؽ ُيْحَرمؾن.  ٕ)          ال  ال ا  طريَ  الذِر ُمَؾسٌ .  ٔ)

 جؾاب التدري  الثالأ
  ال: الشاؼية لمجشس، حررف موشري عمرى الدركؾن،  رال ا : ا رؼ ال مشررؾب أل رر شروير بالسزراف وعبلمرة  ررلر ٔجؾاب )

اعل ضسضر مدتتر تقردير : هرؾ، و)طريرَ   م عرؾل برر مشررؾب وعبلمرة  ررلر ال تحرة، وهرؾ م عرؾل برر ال تحة، وال 
لررر) ال ا   ألن ا ررؼ ال اعررل يرسررع ال اعررل ويشرررب الس عررؾل بررر إذا  رران سعمررر متعررديا ، و)طريررَ   مزرراف، و)الذرررِّ : 

 مزاف إلير، و)مؾسٌ  : خور ال مرسؾل، وعبلمة رسعر الزسة.
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شاؼيررة لمجررشس، حرررف موشرري عمررى الدرركؾن، )مجتهررديؽ : ا ررؼ ال موشرري عمررى اليرراء سرري محررل  رررب أل ررر   ال: الٕجررؾاب )
، والرؾاو )موشري لمسجهرؾل  م رد، )يحرمؾن : سعل مزارل مرسؾل، لتجرد  مؽ الشالب والجازم، وهرؾ م ضرر الرري ة

عرل سري محرل رسرع خورر ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سي محل رسع  ا ب ساعل، والجسمة مؽ ال عل و ا ب ال ا
 )ال .
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 السبحأ الثامؽ 
 السشادى

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:  
بيُو )) اْلُسَشاَدى َخْسَدُة َأْنَؾاٍ  : السفرد اْلَعَمُؼ ، َوالشَِّكَرُة اْلَسْقُرؾَدة ، َوالشَِّكَرُة َغْيُر اْلَسْقُرؾَدِة ، وَ   اْلُسَزاُ  ، َوالذَّ

ؼِّ ِمْؽ َغْيِر َتْشِؾيٍؽ ، َنْحَؾ : )) َيا َزيْ باْلُسَزاِ  . َفَأمَّا ا ٌد (( ، َو )) َيا ْلُسْفَرُد اْلَعَمُؼ َوالشَِّكَرُة اْلَسْقُرؾَدُة ، َفُيْبَشَياِن َعَمى الزَّ
 َرُجُل (( . َوالثَّلَثُة اْلَباِحَيُة َمْشُرؾَبٌة ال َغْير (( .

 الذرح
 ضهر لئلل اء و سال ما يريد  الست مؼ".الشداء هؾ: "تؾجير الدعؾة إلى السخاطب وتشو 
 وهشاك تعريم آخر لمشداء بأن  قؾل: "طمب اإلؾلال بالحرف )يا  أو أحد أخؾاتر". 
 ،  حؾ: يا زيُد.حقيقياً واإلؾلال قد يكؾن  
 ، يراد بر اال تجابة،  حؾ: يا ت.مجازياً وقد يكؾن  
لرػ لسرؽ هرؾ مررغ إليرػ: إنَّ األمرر هرؾ مرا ذ رترر لرػ يرا وقد يكرؾن ال ررض مرؽ الشرداء تقؾيرة السعشرى وتؾ ضرد ،  قؾ  
 زيُد.

 ولمشداء أحرف تشقدؼ إلى قدسضؽ: 
القدررؼ األول: يدررتخدم لشررداء القريررب، وهررؾ: الهسررزة،  حررؾ: أزيررُد، أهشررُد، وأْي، عشررد بعررض العمسرراء، وبعزررهؼ يراهررا لملعضررد، 

 والراجا أ ها لمقريب،  حؾ: أْي زيُد.
ـََيا.القدؼ الثا ي: يدتخدم لشد  اء اللعضد، وهؾ: آ، يا، أيا، 

 .ٗٚٔ  حؾ: آزيُد، يا زيُد، أيا زيُد، ـيا زيدُ  

 

                                                 
 ال جيوز نداء لفظ اعباللة إال ابستخداـ )اي(، أبف تقوؿ: اي هللا.عليك أف تتنبو أنو  ٗٚٔ
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، والشكذرة غيذر يرسعران برر وحكسهسا أ هسا يوشيان عمى ماثؼ السشادى عمى خسدة أنؾا : السفرد العمؼ، والشكرة السقرؾدة، 
 .شرةتشرب ملا وحكؼ ه   الثبلّة أ هاالسقرؾدة، والسزا ، والذبيو بالسزا ، 

 وإليػ جدوال يؾلح ىذه اْلقدام ثؼ ررحيا : 
 

 أُ٘بد١

 أُلشد اُؼِْ اٌُ٘شح أُوظٞدح اٌُ٘شح ؿ٤ش أُوظٞدح أُؼبف اُشج٤ٚ ثبُٔؼبف

ٍْ  ٣ب ؽبُؼبً عجالً  َُ  ٣ب سعالً  ٣ب ؽبَُت ػِ  ٣ب ص٣ذُ  ٣ب سع

  ٛزٙ األهغبّ اُضالصخ ر٘ظت ٓجبششح
 

 

 

٠ ٓب ٣شكغ ثٚ ك٢ ٛزإ اُوغٔبٕ ًَ ٜٓ٘ٔب ٣ج٠٘ ػِ

 ٓؾَ ٗظت

 

 الشؾ  اْلول: السفرد العمؼ
 الس رد هشا  الس رد سي باب "ال" الشاؼية لمجشس، أي: ما ليس مزاسا  وال شوضها  بالسزاف. 
  حؾ: )زيد، الزيدان، الزيدون، ساطسة، ساطستان، مؾ ى، مرظ ى . 
  ر) ضوؾيِر .والسر ُب السزجيُّ   و)َجاَد الح ُّ   ر)تأبََّ  شرا   السر ُب اإل شاديُّ ويدخل سي )الس رد العمؼ   

 وإليػ ر سا يؾضا ه   األقدام : 

 حكؼ )السفرد العمؼ(
 .سي محل  رب حكؼ الس رد العمؼ أ ر يوشى عمى ما يرسع بر 
 حررؾ: يررا زيررُد، بزررؼ مررؽ غضررر تشررؾيؽ، سررر)زيُد : مشررادى موشرري عمررى الزررؼ، سرري محررل  رررب، أل ررر عشررد رسعررر يرسررع  

ؾل: جراء زيررٌد، بزرؼ مرع تشرؾيؽ، سزيررٌد: مرسرؾل، وعبلمرة رسعررر الزرسة، سعشرد  دا رر يوشررى عمرى الزرؼ، أي: ب ضررر بزرسة، تقر
 تشؾيؽ.
و حررؾ: يررا ساطسررُة، سررر)ساطسُة : مشررادى موشرري عمررى الزررؼ، سرري محررل  رررب، أل ررر عشررد رسعررر يرسررع بزررسة، تقررؾل:  

 مؽ الررف، سعشد  دا ر يوشى عمى الزؼ.جاءت ساطسُة، سر)ساطسة  مرسؾعة بزسة مؽ غضر تشؾيؽ أل ر مسشؾل 
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و حؾ: يا ساطستان، موشي عمى األلف سي محل  رب أل ر مثشى، والسثشى يرسع براأللف، تقرؾل: جراءت ال اطستران،  
 .سهؾ موشي عمى األلف سي محل  رب و  لػ: يا زيدان،  باأللف، س  ا بشاؤها يكؾن باأللفسإن )ال اطستان  مرسؾل 

شررادى موشرري عمررى الررؾاو سرري محررل  رررب، أل ررر جسررع مرر  ر  ررالؼ، وجسررع السرر  ر الدررالؼ يرسررع و حررؾ: يررا زيرردون، م 
 .٘ٚٔبالؾاو، س  ا بشاؤ  يكؾن بالؾاو

و حررؾ: يررا مدررمساُت، مررؽ غضررر تشررؾيؽ، مشررادى موشرري عمررى الزررؼ سرري محررل  رررب، أل ررر جسررع مؤ ررث  ررالؼ، وجسررع  
 .ٙٚٔ السؤ ث الدالؼ يرسع بالزسة، س  ا بشاؤ  يكؾن بالزؼ

 الثاني: الشكرة السقرؾدة لشؾ ا
قررد سررد مرؽ أسرادهرا، واالتجرا   ستررضر معرسرة بالشرداء بدروب هي الش رة التي يزول إبهامها وشضؾعها بدروب  ردا ها 

إلير وحد  بالخظاب، سترضر معرسرة دالرة عمرى واحرد معرضؽ بعرد أن  ا رك تردل عمرى واحرد غضرر معرضؽ، ولرؾال الشرداء للقضرك 
 تعريم. عمى حالتها األولى مؽ غضر

  حؾ: يا رجُل، يا عالُؼ، يا غاسُل. 

                                                 

ٔ7٘
ر ربػػت نػػوع )النكػػرة غػػَت اؼبقصػػودة( الآيت ذكػػره، ألف القاعػػدة أف العلػػم ال يثػػٌت وال جيمػػع، إال إذا قصػػد اي فاطمتػػاف، األصػػح أف تػػذك اي زيػػدوف و اي زيػػداف ول

بػػػ)أؿ(، ال ابلعلميػػة، وكػػذلك تنكػػَته، أبف يػػراد بػػػ)الزيداف( اثنػػاف مػػن اؼبسػػم َُت هبػػذا االسػػم، فقولنػػا: )زيػػداف(، مثػػٌت )زيػػد(، نكػػرة، فػػإذا قلنػػا: الزيػػداف، فهػػو معػػرؼ 
يذا فاطستذان، كذل مشيذا معذر  بالشذداء ال بالعمسيذة، فيذي نكذرة مقرذؾدة، لكذؽ ذكرتيذا  يذا زيذدون و وقؾلشا: يا زيدان ومعرؼ بػ)أؿ(. )الزيدوف(

 تحت ىذا القدؼ)أعشي السفرد العمؼ( تدييًل عمى الظال .

 
 

ٔ7ٙ
ومػػن لػػى ضػػم مقػػدر، منػػع مػػن ظهػػوره التعػػذر، يف ؿبػػل نصػػب. ، فػػإذا نػػودي نقػػوؿ يف إعػػراب: اي موسػػى، موسػػى: منػػادى مبػػٍت عمػػن )اؼبفػػرد العلػػم(، كبػػو: موسػػىل

(، تقوؿ يف إعراب: اي سيبويِو، )سيبويو( منػادى مبػٍت علػى ضػم مقػدر، منػع مػن ظهػوره حركػة البنػاء األصػلية ػ وىػي الكسػرة ػ يف ؿبػل نصػب،  ِ )اؼبفرد العلم( )سيبويو
، وىؾ: "العمؼ الذي ترك  مؽ فعل وفاعذل أو فعذل فرد العمؼ( السرك  اِلسشاديُّ ومؽ )الس،للذضٔسلٓرحشسزلوأجاز بعض العلماء أف تقوؿ: اي سػيبويوُ 

(، )جذاد الحق(مشذادى مبشذي عمذى لذؼ مقذدر مشذع مذؽ  (، عمسًا، نقؾل في إعراب: يا )جاَد الحذقُّ وناو  فاعل أو مبتدأ وخبر"، كذ)جاَد الحقُّ
( فاعذل مرفذؾ  بزذسة فذي ىذذه ومعشى )حركة الحكاية(: أنشذا نح عيؾره حركة الحكاية في محل نر . كيذو عمذى حالذو قبذل الشذداء فذذ)الحقُّ

(، يا )جاَد ا (، مررُت بذ)جاَد الحقُّ (، رأيُت )جاَد الحقُّ (.الجسمة، فشحكيو في جسيع حاالت اِلعراب كحالو، فشقؾل: جاَء )جاَد الحقُّ  لحقُّ
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سر)رجُل  قول  دا ها:   رة لالحة ل ل رجل، سإذا وجهشا الشداء لذخص معضؽ ترضر معرسة دالرة عمرى واحرد معرضؽ،  
 سهي معرسة بالشداء، وهك ا اللؿية، أعشي: )عالُؼ  و)غاسُل  و حؾها.

 يرفع بو، كالذي قبمو.يبشى عمى ما أنو  حكؼ ىذا الشؾ  )الشكرة السقرؾدة(
 حؾ: يا )رجُل ، إن  شك تقرد رجبل  معضشا ، )رجُل  مشادى موشي عمى الزؼ سي محل  رب، أل رر يوشرى عمرى مرا  

 يرسع بر.
 و حؾ: يا رجبلن، مشادى موشي عمى األلف سي محل  رب. 
 و حؾ: يا رجاُل، مشادى موشي عمى الزؼ سي محل  رب. 
 عمى الؾاو سي محل  رب. و حؾ: يا مدمسؾن، مشادى موشي 

 .ٚٚٔ  رد العمؼسأي  سا  و  سي ال

 الشؾ  الثالأ: الشكرة غير السقرؾدة.
وهي: الش رة اللاؾية عمى إبهامها وشضؾعها  سا  ا ك قول الشداء، وال تردل عمرى سررد معرضؽ، ولهر ا ال تدرت ضد تعري را ،  

 ستوشى عمى ما ترسع بر.و عرسها بشروها، بخبلف القدؼ الداب ، أعشي: الش رة السقرؾدة، 
مثال الش رة غضر السقرؾدة: يا رجبل ، يا عالسا ، يا غراسبل ، يرا عراقبل ، إذا لرؼ تررد بكرل هر ا شخررا  بعضشرر، برل أردت  
 جشدر.
 و قؾل األعسى: يا رجبل  خْ  بضدي. 

                                                 
أما إْف وصفت، أي: نعتت بنعت مفرد أو غَت مفرد كبو)اي رجاًل  ط: أف ال تكوف موصوفةبشر : إف )النكرة اؼبقصودة( تبٌت على ما ترفع بو، لكن ىذا قلنا ٚٚٔ

( فهنا خالؼ بُت العلماء ىل جيب النصب كما يف اؽبمع للسيوطي أـ جيوز النصب والبناء كما قاؿ الكسائي أـ ىناؾ تفصيل عظيماً ، اي رجاًل كببو، اي وفدًا غريباً 
 ما يف اػبضري؟ىل الوصف قبل النداء أـ بعده ك

 رجػلُ كببػو، اي  وفػداً اي  كببػو و وفػدُ غريبػًا، اي  رجػالً   اي غريباً و رجلُ  ايوز النصب والبناء أبف نقوؿ: )واألسهل أف أنخذ برأي الكسائي رضبو هللا القائل أبنو جي 
ؾصذف أمذا إن وصذفت ففييذا الخذل  الدذابق، الحاصل إذن أن محل بشاء الشكرة السقرؾدة عمى ما ترفع بو إن لذؼ تعظيمًا( رجاًل اي  عظيمًا و

 واْلحدؽ اْلخذ برأي مؽ يجيز الشر  والبشاء عمى ما يرفع بو.
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 الشكرة غير السقرؾدة تشر  مباررة عشد نداويا كالقدسيؽ اآلتييؽ بعدىا: حكؼ ىذا الشؾ  
 )رجبل   وما بعدها  ل مشها مشادى مشرؾب وعبلمة  رلر ستحة عاهرة.سر

و رر لػ )يررا  و حررؾ )يررا عررالِسضَؽ ل ررْؼ يررؾٌم  )عررالسضؽ  مشررادى مشرررؾب وعبلمررة  رررلر اليرراء أل ررر جسررع مرر  ر  ررالؼ. 
 عالساِت ل ؽَّ يؾٌم  إال أ ر مشرؾب بال درة.

األلررف عمررى حدررب عبلمررة   تحررة أو اليرراء أو ال درررة أووهكرر ا تعرررب السشررادى سرري هرر ا القدررؼ مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال
  رلر.

 الشؾ  الرابع: السزا 
 يجؾز  داء السزاف بذرط أن ت ؾن إضاستر ل ضر ضسضر السخاطب. 
 و حؾ: يا طالَوِي العمِؼ.،  يا أخا الودِر، يا  اشَر العمؼ و حؾ: ،  َدِت، سعوَد: مشادى مزاف حؾ: يا عو 
 . مؼيا طاِلِوي الع و حؾ: 
 وال يرا أن تقؾل: يا خادَمػ، يا طالَلػ، ألن اإلضاسة هشا لزسضر السخاطب. 

 حكسو أنو يشر  مباررة. وطريقة إعرابو كالذي قبمو. :حكؼ ىذا الشؾ  
سشحؾ )يا عوَد ِت  يا: حرف  داء، )عوَد  مشادى مشررؾب وعبلمرة  ررلر ال تحرة وهرؾ مزراف ول رل الجبللرة )ت   

 مزاف إلير.
)يررا أخررا الورردر  يررا: حرررف  ررداء، )أخررا  مشررادى مشرررؾب وعبلمررة  رررلر األلررف أل ررر مررؽ األ ررساء الخسدررة، وهررؾ و 

 مزاف )الودر  مزاف إلير.
العمرؼ   بلهسرا مشرادى مشررؾب وعبلمرة  ررلر اليراء سراألول أل رر مثشرى والثرا ي أل رر  طراِلِوييرا  العمؼ و طاِلَويِ و)يا  
   مزاف إلير.لعمؼِ و بلهسا مزاف و)ا م  ر  الؼ.جسع 

 الشؾ  الخامس: الذبيو بالسزا 
 تقدم تعريم الذوير بالسزاف سي باب "ال" الشاؼية لمجشس، وقمشا هشاك إ ر: ما اترل بر شيء مؽ تسام معشا . 
  حؾ: يا حسضدا  سعُمر، يا حاسغا  درَ ر، يا محلا  لمخضر، يا  لعة  وعذريؽ. 
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 شرب ملاشرة  داِبَؿيِر.حكؼ ه ا القدؼ )الذوير بالسزاف  أ ر ي
سررر)يا محلررا  لمخضررر  يررا: حرررف  ررداء )محلررا   مشررادى مشرررؾب أل ررر شرروير بالسزرراف)أل ر تعمرر  بررر الجررار والسجرررور   

 وعبلمة  رلر ال تحة. )لمخضر  جار ومجرور متعمقان بر)محلا  .
ا سعُمر  )حسضدا   مشادى مشرؾب أل رر شروير بالسزراف )أل رر رسرع سراعبل      وعبلمرة  ررلر ال تحرة. )سعمرر  و)يا حسضد 

 ساعل لر)حسضدا   ألن )حسضدا   ل ة مذوهة ترسع ال اعل.
 و)يا حاسغا  درَ ر  )حاسغا   مشادى مشرؾب أل ر شوير بالسزاف )أل رر  ررب م عرؾال  برر  وعبلمرة  ررلر ال تحرة. 

و ررررب م عرررؾال  برررر  مرررى ذلرررػ.و)حاسغرررا   ا رررؼ ساعرررل رسرررع سررراعبل  مدرررتترا  تقررردير  )هرررؾ  ال )أ رررك   سرررا  رررص الخزرررري ع
 هؾ)درَ ر .

الحالل هؾ أن السشرادى خسدرة أقدرام، قدرسان يوشيران عمرى مرا يرسعران برر وهسرا )الس ررد العمرؼ، والش ررة السقررؾدة   
واألقدررام اللاؾيررة تشرررب ملاشرررة وهي)الش رررة غضررر السقرررؾدة والسزرراف والذرروير بالسزرراف .وه ا معشررى قررؾل ابررؽ آجررروم 

 رحسر ت:
الس رد العمؼ والش ررة السقررؾدة، سضوشيران عمرى الزرؼ مرؽ غضرر تشؾيؽ)األحدرؽ أن يقرؾل يوشرى عمرى مرايرسع برر ، سأما  

 .ٛٚٔ حؾ: يا زيُد، يا رجُل، والثبلّة اللاؾية مشرؾبة ال غضر

                                                 
 :  تنبيهات ٛٚٔ

دي( أف اؼبنادى يف اغبقيقة مفعوؿ بو، ألف أصل )اي زيُد( مثاًل )أاندي زيدًا(،فحذؼ الفعل )أان( وسبب ذلك اؼبنادى منصوب أو يف ؿبل نصب :)قلنا التنبيو األوؿ:
 وانبت عنو )اي( فصار اؼبفعوؿ بو منادى مبنياً يف ؿبل نصب.

كػ)مرتضًى ومصطفًى( وجب عند ندائو حذؼ تنوينو أبف نقوؿ )اي مرتضى، اي مصطفى(  إذا كاف اؼبفرد العلم يف أصلو منقواًل من اسم مقصور منوف التنبيو الثاين:
النداء أي أبف نرجعها بسبب ذىاب التنوين فنقوؿ اي مصطفى اي مرتضى.)وبياف ذلك أف )مصطفى(  واألحسن أف أنخذ برأي من يقوؿ جيب أف ننطق ابأللف عند

فلما حذؼ التنوين بسبب النداء قلنا  -فنقوؿ مصطفًى بدوف ألف لفظاً -وكبوه قبل النداء قد حذفت منو األلف اللتقائها مع التنوين الذي ىو نوف ساكنة 
 (.-األلف لذىاب التنوين فنقوؿ )اي مصطفى األحسن أف أنخذ برأي من جييز رجوع

 يف بياف النوع الذي يكتسب التعريف يف النداء :  التنبيو الثالث:
 ، فالنداء ال يعرفو بل ىو معرفة ابلعلمية .  معرفة ابلعلمية ال ابلنداء على األصح  - أي من كل علم مفرد-كبو )اي زيُد(  
 ة على األصح.وكبو )اي طالَب العلمِ ( معرفة ابإلضاف 
 فلما قصد ابلنداء اكتسب التعريف منو، كرة وكبو )اي رجُل( معرفة بسبب النداء )ألنو قبل ندائو كاف ن 
  أف النكرة اؼبقصودة ىو النوع الوحيد الذي يكتسب التعريف من النداء على اؼبعتمد، تحصلف 

اندى هللا تعاذل صبيع أنبيائو ورسلو عليهم الصالة والسالـ أبظبائهم واندى نبينا ؿبمًدا  لوب القرآف:قاؿ الشيخ عبد اػبالق رضبو هللا يف دراسات يف أس التنبيو الرابع:
 ملسو هيلع هللا ىلص بوصفو الشريف )اي أيها النيب()اي أيها الرسوؿ( )اي أيها اؼبدثر( )اي أيها اؼبزمل(.
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 تدريبات
 بضؽ السشادى السشرؾب ل غا  والسشادى السوشي وعمى أي شيء هؾ موشي مسا يأتي. 

 يا م ترُّ دل ال رور.)تشادي م ترا  معضشا  مقرؾدا  .  ٕ  ر.)تشادي م ترا  غضر معضؽ يا م ترا  دِل ال رو   ٔ
 ؽ .ضؽ ق ؾا.)تشادي مدرعضؽ غضر معضشضيا مدرع  ٗ     ضؽ .مدرعؾن ق ؾا )تشادي مدرعضؽ معضش يا  ٖ
 ؽ مقرؾديؽ .يا مدرعان ق ا.)تشادي مدرعضؽ معضشض  ٙ                                يا عوَد ِت.  ٘
 يا آخ ا  بضد السغمؾم هديك الرشاد.   ٛ                           يا  سيَع الدعاِء.  ٚ
يُؼ، يا شعضُب، يا لالُا، يا عيدى، يرا لرؾُط، يرا مالرُػ، يرا مرريُؼ، يرا مؾ رى، يرا  رؾُح، يرا هراروُن، يرا هرؾُد، يرا   ٜ يا إبرـا

 {.يحضى، }يؾ ُف أعرْض عؽ ه ا{}يؾ ُف أيها الردي 
يا  ساُء أقمعي{، }ولقرد آتضشرا داود مشرا سزربل  يرا جلراُل أوبري معرر والظضرُر{، } قمشرا يرا  }وقضل يا أرُض ابمعي ماءك و  ٓٔ

يؼ{.   اُر  ؾ ي بردا  و بلما  عمى إبرـا
 }يا أهَل ال تاب     ٕٔ                   }قال يا بذرى ه ا غبلٌم .  ٔٔ
{}يرا  دراَء الشوري{ }يرا -ص حياة يا أولي األللاب{ }يا أخرَك هرارون }يا أهل يثرب{ }ول ؼ سي القرا  ٖٔ {}يرا معذرَر الجؽَّ

 ذا القر ضؽ{ }يا قؾَمشا{.

 اِلجابة
 مشادى مشرؾب ْلنو نكرة غير مقرؾدة وعلمة نربو الفتحة. مغترًا: (ٔ

ٕ) :  مشادى مبشي عمى الزؼ في محل نر  ْلنو نكرة مقرؾدة. مغترُّ

 عمى الؾاو في محل نر  ْلنو نكرة مقرؾدة. مشادى مبشي مدرعؾن: (ٖ

                                                                                                                                                                             

 رًن.ع يف القرآف الكا وقاؿ رضبو هللا اؼبنادى اؼبضاؼ ىو أكثر األنو  -
( وذلك يف طبسة وستُت موضعاً وقد ذكرت )اي( مع )رب( يف موضعُت: -  وقاؿ الكثَت يف القرآف الكرًن حذؼ )اي( اليت للنداء مع نداء )ربِّ
 قولو تعاذل }وقاؿ الرسوؿ اي ربِّ إف قومي ازبذوا ىذا القرآف مهجورًا{ (ٔ
 ، واغبكمة يف ذكر )اي( يف ىاتُت الآيتُت قوة الضراعة والشكوى إذل هللا سبحانو .  وقولو تعاذل}وقيلو اي ربِّ إف  ىؤالء قـو ال يؤمنوف( (ٕ
دل يقع نداء يف القرآف بغَت )اي( ولذلك ال يقدر غَتىا من حروؼ النداء عند اغبذؼ ففي }يوسُف أعرْض عن ىذا { يقدر اي يوسُف وال  وقاؿ رضبو هللا: -

 ا من أدوات النداء.نقدر اؽبمزة وال )أي( وال )أاي( وال غَتى
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 مشادى مشرؾب وعلمة نربو الياء ْلنو جسع مذكر، ونر  ْلنو نكرة غير مقرؾدة. مدرعيؽ: (ٗ
 : مشادى مشرؾب وعلمة نربو الفتحة، ونر  ْلنو مزا عبدَ  (٘
 مدرعان: مشادى مبشي عمى اْللف في محل نر  ْلنو مثشى، ونر  ْلنو نكرة مقرؾدة. (ٙ
 سسيَع: مشادى مشرؾب وعلمة نربو الفتحة، ونر  ْلنو مزا ، )الدعاء( مزا  إليو. (ٚ
ْلن )بيذد( جذار ومجذرور متعمقذان بذو فقذد اترذل بذو رذيء مذؽ تسذام معشذاه، وعلمذة ،مشادى مشرؾب ْلنو ربيو بالسزا   آخذًا: (ٛ

 نر  )آخذًا( الفتحة.
فكل مشيا مشذادى مبشذي عمذى الزذؼ فذي محذل نرذ  )بعزذيا الزذؼ ريذو عذاىر  جسيع ألفام السشادى في ىذه السؾالع )عمؼ مفرد( (ٜ

 ف أعرض  ايؾسف أييا الرديق .سوبعزيا مقدر( والحظ أن حر  الشداء )يا( محذو  في اآليتيؽ ايؾ 
عذز وجذل  سساُء، جباُل، ناُر( كل مشيا نكرة مقرؾدة مبشية عمى الزؼ في محذل نرذ  وىذل نذداؤىا حقيقذي بذأن يخمذق ه )أرُض، (ٓٔ

 فييا تسييزًا أم ىؾ مجازي بأن يذبييا بذيء يعقل ْلنيا أمؾات؟ قؾالن واْلول أقرب.
بذذرى فكأنذو قذال تعذاَلي فيذذا )بذرى( نكرة مقرؾدة مبشي عمى الزؼ السقدر مشع مؽ عيؾره التعذر فذي محذل نرذ . فقذد نذادى ال (ٔٔ

 ر ْلنو مزا  والياء مزا  إليو.)يا بذراي( فيؾ مشادى مشرؾب بفتحة مقدرة لمتعذ وقرئ ،  أونػ
 )أىل( مشادى مشرؾب ْلنو مزا  وعلمة نربو الفتحة وىؾ مزا  )الكتاِب( مزا  إليو (ٕٔ

خاطبيؼ بذ)يا أىذل الكتذاب( ىذزًّا ليذؼ فذي اسذتسا  مذا يمقذى إلذييؼ وتشبييذًا عمذى أن مذؽ " قال أبؾ حيان رحسو ه في البحر السحيج: 
 ." أن يتبع كتاب ه كان أىل كتاب مؽ ه يشبغي

 )أىل، أولي، أخت، معذر، نداء ذا، قؾمشا( كل مشيا مشادى مشرؾب ْلنو مزا  وما بعدىا مزا  إليو. (ٖٔ
 و)ذا( مشرؾبة باْللف ْلنيا مؽ اْلسساء الخسدة.،  )أولي( مشرؾبة بالياء ْلنو ممحق بجسع السذكر الدالؼ

 ؽ الرر فذ)ىاروَن( و)يثرَب( مجروران بالفتحة ْلنيسا مسشؾعان م : مجروروجسيع السزا  إليو  ،  بالفتحة بمشرؾ  اقيوالب
 مجرور بالكدرة. اقيوالب،  و)نا( مبشي في محل جر،  و)القرنيؽ( مجرور بالياء، 
البرذاور قال أبؾ حيان رحسو ه تعالى عشد قؾلو تعالى اولكؼ في القراص حياٌة يا أولي اْللباب : نبو بالشداء نداء ذوي العقؾل و  

 عمى السرمحة العامة وىي مذروعية القراص إذ ال يعر  ُكْشو محرؾليا إال أولؾا اْللباب.
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 السبحأ التاسع
 السفعؾل لو )أي ْلجمو(

 قال ابؽ آجروم رحسر ت:
: )) َقاَم َزْيٌد ِإْجبلال  ِلَعْسرٍرو ، َوَقَررْدُتَػ اْبِتَ راَء  )) َوُهَؾ االْ ُؼ اْلَسْشُرؾُب ، الَِّ ي ُيْ َكُر َبَيا  ا ِلَدَوِب ُوُقؾِل اْلِ ْعِل ، َ ْحَؾ َقْؾِلػَ 

 َمْعُروِسػ    .

 الذرح:
 لت هؼ الس عؾل ألجمر ا غر إلى ه   األمثمة: 

  لبلطسئشانزرت السريض اطسئشا ا  عمير )أو  .ٕ             قام زيٌد إجبلال  لعسرو )أو إلجبلل عسرٍو . .ٔ

 
 أْ أُل الَخوضَر قرَد اال ترشاد )أو لقرِد اال ترشاِد . .ٕ         وسػ )أو البت اِء معروسػ .قردتػ ابت اَء معر  .ٔ

 
 .أطمك السذي بضؽ الزرول التستَع )أو لمتستِع .ٕ            أجمُس بضؽ األلدقاء الرمَا )أو لمرمِا . .ٔ

 ؾ: ما الداعي؟ ما الدوب؟كل واحٍد مؽ ه   األ ساء السشرؾبة يرما أن يكؾن جؾابا  لدؤاٍل ه 
 سالجؾاب: إجبلال  لعسرو.    سإن قمك: ما الداعي؟ أو ما الدوب سي أّن زيدا  قام؟ 
 سالجؾاب اطسئشا ا  عمير... وهك ا بؿية األمثمة.  وإن قمك: ما الداعي؟ أو ما الدوب لزيارتػ السريض؟ 
 اها:ولؾ  غر ا إلى ال مسة الؾاقعة جؾابا  سي السثال األول لؾجد  

سري الؾقرك  –أي ال عرل وهرؾ )قرام  –ويذرارك عاممرر  .ٖ  .)يوضؽ  وب ما قومر أي عمترر .ٕ.    اإلجبلل:  مردرا   .ٔ
 و ساعل الؿيام هؾ ساعل )اإلجبلل  وهؾ )زيد .ؽ )اإلجبلل  وال اعل . سزمؽ الؿيام هؾ زم

 سهؾ:سي قؾلشا )زرت السريض اطسئشا ا عمير     االطسئشانو  لػ ) 
س اعرررل الزيرررارة هرررؾ  ، سررري الؾقرررك وال اعرررل –زرت  –عاممرررر  ويذرررارك .ٖ .يوضؽ  وب ما قومر  .ٕ    دٌر .)مر .ٔ

 ووقك )الزيارة  هؾ وقك )االطسئشان .و  ،وساعل )االطسئشان  )أ ا  أيزا   )أ ا .
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 :  ْلجمورروط السفعؾل 
 الس عؾل ألجمر  تة شروط: لشربيذترط 

 . ٜٚٔأن يكؾن مردرا   الذرط اْلول:

 .ٓٛٔ ألن اللاعث يكؾن حدّا  ال ذاتا  واشُترطِك السردرية سي الس عؾل ألجمر  
  حؾ: ر م عؾل ألجمر بل يجب جر سإن لؼ يكؽ مردرا  سبل يشرب عمى أ  

 و حؾ قؾلر تعالى: )هؾ ال ي خم  ل ؼ ما سي األرض جسيعا  .،  )جئتػ لمدسؽ والعدل  أي ألجل الدسؽ والعدل
 .ٔٛٔ )كؼ  مؽ )ل ؼ  ليدك مرادَر سم لػ وجب جرهاو ،و)العدل ، سر)الدسؽ  

 :  ٕٛٔ أن يكؾن ه ا السردر ُمَعمِّبل  )أي يوضؽ عمة ال عل  الذرط الثاني:
)جمؾ ا   م عرؾل مظمر  ال م عرؾل ألجمرر ، سر  ر)قعدُت جمؾ ا  سبل تعرب م عؾال ألجمر ، ال تعمضل سضها  السرادر التيأما  

 التعمضل. أل ر وإن  ان مردرا  ل شر ال ي ضد

 :ٖٛٔ أن يكؾن ه ا السردر مذار ا  لم عل سي الؾقك  حؾ الذرط الثالأ:

 .ٗٛٔ سؾقك )الؿيام  هؾ وقك )اإلجبلل  )قسك إجبلال  لعسرو  

                                                 
 .وه ا شرٌط مت   عمير عشد الشحاة رحسهؼ ت تعالى إال ما  قل عؽ يؾ س رحسر ت تعالى 179

لفعل وداٍع لو والداعي )أي الباعث( إمنا يكوف حداثً )أي اعلة وسبب لوقوع :ألنو اؼبفعوؿ ألجلو أف يكوف مصدرًا  السبب الذي من أجلو اشًتط النحاة يف ٓٛٔ
اؼبودة( معٌت  ة)زرتك البتغاء معروفك( فػ)استدامإما أف جُيتذَب بو فعٌل آخر كقولك:)احتملتك الستدامة مودتك( و. ٔ أف الفعل: من أجل ال عيناً وذلك مصدرًا( 

ىذا حذَر شِرؾ( فاغبذر( معٌت  وإما أف يُدّفع ابلفعل معٌت حاصٌل كقولك:)فعلت. ٕ جيذب بػ)االحتماؿ( و)ابتغاء الرزؽ أو اؼبعروؼ( معٌت جيذب بػ )الزايرة(.
  واؼبصادر معاٍف ربدث وتنقضي فلذلك كانت علًة خبالؼ العُت الثابتة.،  ل دبا قبلو من )الفعل( إذل دفعوحاصل يتوص

 . وه ا شرٌط مت   عمير عشد الشحاة رحسهؼ ت تعالى إال ما  قل عؽ يؾ س رحسر ت تعالى 181

الغرَض غبامل على الفعل سواء: أ .تقدـ وجوده على وجود الفعل كما يف )قعدت جنباً(. ب. أو أتخر عنو كما يف )جئتك إصالحاً غبالك( وذلك ألف )قاؿ الرضي : فاؼبفعوؿ ألجلو ىو ا 182
لة اغباملة لعاملو" فاؼبفعوؿ ألجلو قد يتقدـ تصورا اؼبتأخَر وجوُده( يكوف علًة غائية حاملًة على الفعل فهي متقدمة من حيث التصور )وإف كانت متأخرة من حيث الوجود(فاؼبفعوؿ لو ىو الع

 أو أتخر وليس الفعل ىو العلة للمفعوؿ ألجلو . ووجودا كبو )قعد زيد جبنا ( وقد يتقدـ تصورا ال وجودا كبو )جاء زيد قتاال للكفار ( فاؼبفعوؿ ألجلو دائما علة للفعل تقدـ يف الوجود

ٔ8ٖ
 اة واْلعمؼ ولؼ يذترطو الشحاة اْلقدمؾن كذ)سيبؾيو( رحسيؼ ه تعالى.وىذا الذرط ارترطو الستأخرون مؽ الشح 

 فعمى ارتراط ىذا الذرط فيؾ يذسل ثلث حاالت :  ل8ٗٔ

 في بعزو زمؽ الظسع. -الذي ىؾ حدث الفعل–أن يقع حدث الفعل في بعض زمان السردر كذ)جئتػ طسعًا(فالظسع زمشو متظاوٌل يقع السجيء  الحالة اْلولى:
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سررإن سقررد الذرررط الثالررث )وهررؾ االتحرراد مررع العامررل بررالزمؽ  وجررب جررر   حررؾ )جئتررػ أمررِس طسعررا  غرردا  سرري معروسررػ   

 .٘ٛٔ سِع طسعا  بأن  قؾل: )لمظ  ؼيجب جر 

 امل )وهؾ ال عل و حؾ   سي ال اعلأن يتحد السردر مع الع الذرط الرابع:

                                                                                                                                                                             

 زمؽ الظسع             زمؽ الظسع               

 ذذذذذذذذذذذذالسجيءذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(      اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ         

 عد زيٌد عؽ الحرب ُجْبشًا(وكذلػ )ق 

 في بعزو. -الذي ىؾ حدث الفعل–فالجبؽ زمشو متظاول يقع القعؾد  

 زمؽ الجبؽ زمؽ الجبؽ   

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ         ذذذذذذذذذذذالقعؾدذذذذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 الحالة الثانية:

 فعل( فتؾحف.أن يكؾن أول زمان الحدث في الفعل ىؾ آخر زمان السردر كذ)حبدتػ خؾفًا مؽ فرارك( فالخؾ  بقي مدتسرًا إلى حرؾل الحبس )الذي ىؾ حدث ال 

 زمؽ الحبس                                       زمؽ الخؾ             

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اذذذأول زمؽ الخؾ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذآخر زمؽ الخؾ  //أول زمؽ الحبس 

 لحالة الثالثة:ا

 ث وىؾ السجيء( بدأ اِلصلح.عكس الثاني وىؾ أن يكؾن آخر زمان الحدث في الفعل أول زمان السردر كذ )جئتػ إصلحًا لحالػ( فعشد وصؾلي إليػ )الذي ىؾ آخر زمان الحد 

 زمؽ اِلصلح                     زمؽ السجيء                   

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ آخر زمؽ السجيء //أول زمؽ اِلصلح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 وكذلػ يقال في )ريدت الحرب إيقاعًا لميدنة بيؽ الفريقيؽ( 
 

 . عشد الستأخريؽ مؽ الشحاة واألعمؼ 185
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سررإن اختمررف ساعررل السررردر مررع ساعررل ال عررل  ،  الؿيام واإلجبلل واحد هؾ )أ ا  س اعل  حؾ )قسك إجبلال  لعسرو  
محوتررػ  بررأن تقررؾل جررر ) بررل يجررب ٙٛٔ وعمررى اشررتراط هرر ا الذرررط ال يجررؾز: )جئتُررَػ محوَتررَػ إيرراي ، وجررب جررر السررردر

 .ٚٛٔ ألن ساعل السجيء )أ ا  وساعل السحلة )أ ك  سؾجب جر  عشد مؽ اشترط ه ا الذرط مثبل :)جئتػ لسحِوتػ إياي 

 أال يكؾن السردر مؽ ل ل سعمر. الذرط الخامس:

لشرا: )قسرك محريبل   مرؽ قؾ ، درر س رل مرؽ )ؾيامرا  شسإن  ان مرؽ ل رل سعمرر سهرؾ )م عرؾل مظمر   ألّن الذريء ال يكرؾن عمرة ل
 )م عؾٌل مظمٌ   أل ر مردر مؽ ل ل سعمر.،  ٛٛٔ ؾياما   )ِحضَل َمِحيبل  

 : أن يكؾن السردر سعبل  قمويا  أي مؽ أسعال الش س اللاطشة.الذرط الدادس

سعرل قموري ولريس مرؽ  إجربلال   ،رغلرة   ،س ل مؽ )خؾسا    حؾ )جاء زيد خؾسا   )جاء زيد رغلة   )قسك إجبلال  لعسرو  
ة  هرري الحاممررُة عمررى إيجرراد ال عررل و قررالؾا ألن )العمرر،  واشررترط هرر ا الذرررط بعررض الستررأخريؽ مررؽ الشحرراة  ،  الجؾارح أسعال

 ،  الس عؾل ألجمر )سعبل  قمويا   و أسعال الجؾارح ليدك   لػ سبل بد إذن مؽ اشتراط  ؾن الحامل عمى الذيء متقدم عمير 
وقرررررراءة   ،س رررررل مرررررؽ )قتررررراال   ،  وقراءة  لمعمؼ  ،  حؾ: )جاء زيد قتاال  لم  ار،  سعمى ه ا ت ؾن أسعال الجؾارح م عؾال  ألجمر

 سعل مؽ أسعال الجؾارح سبل يرا  رلر عمى أ ر م عؾل ألجمر عشد مؽ اشترط  ؾن الس عؾل ألجمر قمويا .
 وقد رد ه ا الذرط الرضيُّ وأبؾ عمي ال ار ّي رحسهسا ت وهؾ الح . 
دا سا  س ي  حؾ:)جئتػ إلبلحا  ألمرك  زمؽ الس عؾل ألجمر سري آخرر زمرؽ ال عرل ة ال تتقدم العموحالل الرد : أن  

 وهؾ السجيء سالعمة التي مؽ أجمها اشترطؾا أن يكؾن الس عؾل ألجمر قمويا  ُمشتقَزة.
 سالس عؾل ألجمر   ؾعان: 

حؾ )قعد زيٌد ُجْوشا   سالجوؽ متقردم عمرى القعرؾد  سرا بضشترر  ،وتدسى عمة باعثة  م عؾل ألجمر يتقدم وجؾد  عمى مزسؾن عاممرالشؾ  اْلول: 
 و حؾ )حلدتػ خؾسا  مؽ سرارك  سالخؾف متقدم عمى الحلس سه ا الشؾل ال يكؾن إال قمويا .،  لػ سي الذرط الثالث

                                                 

 .وأما الستقدمؾن فل يذترطؾن ىذا الذرط فل يؾجبؾن الجر،ستأخريؽ واْلعمؼ الذيؽ ارترطؾا ىذا الذرط )أعشي اتحاد فاعل السردر وفاعل الفعل(عشد الٛرجل 8ٙٔ
إرادَة التأدِب  -عل والزمنعلى قوؿ ا ؼبتأخرين الذين يشًتطوف االرباد يف الفا–ديثل بعض النحاة  للمفعوؿ ألجلو بقولو: )ضربت ابٍت أتديبًا(.فمعٌت )أتديبًا(  187

أما على قوؿ اؼبتقدمُت الذين ال يشًتطوف االرباد يف الفاعل والزمن  )الذي ىو أثر التأديب( ، ففاعل )الضرب( واإلرادة )أان( ووقت )الضرب( و)اإلرادة( واحد.
 تأديب )ابٍت(.)فالتأديب( اؼبراد بو ىنا )الّتأدب( الذي ىو أثر )التأديب( ففاعل الضرب )أان( وفاعل ال

 ؿبيال : مصدر ميمي . ٛٛٔ
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 رحررضمر ل شري يكرؾن غرضرا  تريرد توتدرسى عمرة غا يرة أ م عؾل ألجمر يتقدم عمى ال عل )ترؾرا  ال وجرؾدا  الشؾ  الثاني: 
سهر ا لمعمؼ(  وقراءة ، لمكفار قتاالً ( )جاء زيد تقؾيساً لحالػ( )لربتو  إصلحاً )جئتػ يتأخر وجؾد  عمى وجؾد ال عل  حؾ:

 سي الس عؾل ألجمر أن يكؾن قمويا . يذترطسغهر به ا أ ر ال ،  الشؾل ال يجب أن يكؾن قمويا

 الحاصل : 
در الرر ي يرردل عمررى  رروب مررا قومررر )أي عمررى بيرران عمتررر  ويذررارك الس عررؾل ألجمررر هررؾ السرررتحرررل مسررا  ررو  أن  

 عاممر سي وقتر وساعمر.
 سحالل الذروط السعتورة خسدة وهي الخسدة األولى التي ذ رتها لػ وهي: 

  .ٜٛٔأن يتحد مع عاممر سي الزمؽ وال اعل.ٗ .ٖأن يكؾن ُمَعمِّبل  أي يوضؽ عمة ال عل..ٕ أن يكؾن مردرا   .ٔ
 .ٜٓٔ ل ل سعمرأال يكؾن مؽ  .٘

 .ٜٔٔسإن سقد شرط واحد سبل يجؾز  رلر عمى أ ر م عؾل ألجمر 

                                                 

ٔ89
ذذترط تذذاركيسا وىذا الذرطان ارترطيسا الستأخرون واْلعمؼ والحق عدم ارتراطيسا. قال الرلي عؽ ارتراط )اتحذاد فاعذل السرذدر والفعذل(:)وبعض الشحذاة ال يل

 في الفاعل وىؾ الذي يقؾى في عشي وإن كان اْلغم  ىؾ اْلول(.
 :  تنبيو : ربصل فبا سبق 190

 دل يشًتط سيبويو واؼبتقدموف رضبهم هللا يف اؼبفعوؿ ألجلو إال: 
 أف يكوف مصدرًا مبيناً لسبب الفعل. .ٔ
 أف يكوف قلبياً. يشًتطأف ال يكوف من لفظ الفعل فقط فال يشًتط عندىم ارباد الفاعل والزمن وال  .ٕ

مع عدـ االرباد يف الزمن بُت الفعل واؼبصدر فػ)اإلكراـ( يف اؼباضي أو )الطمع( يف  غدًا يف معروفك( بنصب )طمعًا( طمعاً فيجوز عندىم )أكرمُتك أمِس  
اءة( ىو هللا تعاذل وفاعل اؼبستقبل. فلذلك أعربوا )خوفاً وطمعًا( مفعواًل ألجلو من غَت أتويل يف قولو تعاذل }ىو الذي يريكم الربؽ خوفاً وطمعًا{ ففاعل )اإلر 

 الفاعل ومع ذلك أعربومها مفعواًل ألجلو. )اػبوؼ والطمع( الناس فاختلف
 وأما اؼبتأخروف فيؤولوف الآية إذا أعربوىا )مفعواًل ألجلو( حىت ذبري على شرطهم أو يعربوف )خوفاً طمعًا( حااًل أو مفعواًل مطلقًا. 
 وإليك أوجو إعراب )خوفاً وطمعاً( يف ىذه الآية: 

 ي )خيافوف خوفاً ويطمعوف طمعاً(.أف يكوان مفعواًل مطلقاً انصبهما ؿبذوؼ أ . ٔ
 أف يكوان مصدرين يف موضع نصب على اغباؿ وصاحب اغباؿ ىو مفعوؿ )يريكم( أي )خائفُت طامعُت( أي زبافوف صواعقو وتطمعوف يف مطره. .ٕ
 أف يكوف مفعواًل ألجلو من غَت تقدير على قوؿ اؼبتقدمُت. . ٖ
دير الكالـ )ىو الذي يريكم الربؽ إرادة خوٍؼ وطمٍع( وىذا جار على قوؿ اؼبتأخرين واؼبتقدمُت الرباد أف يكوف مفعواًل ألجلو على حذؼ اؼبضاؼ وتق .ٗ

 الفاعل وفاعل )اإلراءة( ىو هللا تعاذل وىو فاعل اإلرادة أيضًا.
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 س ل ا ؼ ا تؾسى ه   الذروط يجؾز ؼير أمران: 
الجرررر بحررررف مرررؽ حرررروف الجرررر الدالرررة عمرررى التعمضرررل وهررري: )الررربلم اليررراء سررري  .ٕالشرب عمى أ ر م عؾل ألجمر.  .ٔ

 .ٕٜٔمؽ 
 ؼيجؾز أن تقؾل: 
  ا  أو لبلطسئشان .)إجبلال  أو لئلجبلل  )اطسئشا 
 )ابت اء معروسػ أو البت اِء معروسػ  )قرَد اال ترشاد أو لقرِد اال ترشاد . 
 مرمِا  )التستَع أو لمتستِع .)الرمَا أو ل 
 وإذا  غرت إلى أمثمة الس عؾل ألجمر التي سي أول الدرس وجدتها ّبلّة أقدام: 
 اطسئشا ا  . مجرد مؽ )ال  واإلضاسة وهؾ )إجبلال   القدؼ اْلول : 
 ررلر عمرى أ رر م عرؾل ألجمرر أو جرر  بحررف مرؽ حرروف الجرر التري  -عشرد ا رتي ا ر الذرروط –سه ا القدؼ يجرؾز  
 .لكؽ الشر  أكثر ٖٜٔلمتعمضل

 القدؼ الثاني: مزا ٌ 

                                                                                                                                                                             

ٔ9ٔ
جره بحذر  مذؽ حذرو  الجذر وقذد سذبقت أمثمذة وج   -إال ررط أن يكؾن معملً –فيسشا مؽ ررح الذروط أنو إْن فقد ررٌط مؽ الذروط الخسدة اْلولى الدابقة ل

 ذلػ وإليػ أمثمة أخرى:

حذاد الفاعذل. ْلن قال تعالى اربغمٍؼ مؽ الذيؽ ىادوا حرمشا عمذييؼ طيبذات أحمذْت ليؼ ىشذا يجذ  جذر )عمذؼ( بالبذاء الدالذة عمذى التعميذل )بذاء الدذببية( لعذدم ات .ٔ

 فاعل )الغمؼ( الييؾد وفاعل )التحريؼ( ه عز وجل.

 ( )أنت( وفاعل )الدلؾك( الذسس ىذا إن جعمشا اللم لمتعميل.عدم اتحاد الفاعل ففاعل )اِلقامةال تعالى اأقؼ الرلة لدلؾِك الذسِس يج  جر )دلؾك( لق .ٕ

 يج  جر )اْلنام( ىشا ْلنو ليس بسردر. قال تعالى اواْلرض ولعيا لألنام  .ٖ

 ة الشار في ىرٍة( أي بدب  ىرة يج  جر )ىرة( ىشا ْلنيا ليدت بسردر.قال رسؾل ه صمى ه عميو وسمؼ: )دخمت امرأ .ٗ

ٔ9ٕ
وبعض العمساء  سا  )م عؾال  ألجمر غضّر  -كسا قال الرلان رحسر ت -وإذا ُجّر به   الحروف سالجسهؾر ال يدسؾ ر م عؾال ألجمر بر بل هؾ م عؾل بر غضر لريا. 

 عراب والت دضر.لريا  تجد ه ا سي بعض  تب الشحؾ أو سي  تب اإل
ُ ِإال   لكن اؼبعٌت خيتلف عند التدقيق فذكر الالـ يزيد يف قوة التعليل كما نص عليو الرازي وغَته كبو  } ٖٜٔ ـُ نَُداِوؽُبَا بَػُْتَ الن اِس وَ  } { ْطَمِئن  قُػُلوُبُكْم بِوِ لِتَ َلُكْم وَ  ُبْشَرىَوَما َجَعَلُو اّلل  َلَم لِيَػعْ َوتِْلَك اأْلَاي 

ُ ال ِذيَن آَمُنوا وَ ا ُ اَل حيُِبُّ الظ اِلِمَُت )يَػت ِخَذ ّلل  صَ ( ِٓٗٔمْنُكْم ُشَهَداَء َواّلل  ُ ال ِذيَن آمَ  َولُِيَمحِّ  ولكن النحاة ينظروف لالستعماؿ العرِب قلة وكثرة . وسنفصل ىذا يف كتب أخرى .{اْلَكاِفرِيَن َودَيَْحَق  ُنوااّلل 



 

ٖ79 

 وهؾ )ابت اء  معروِسػ أقرَد اال ترشاِد . 
ؾل ألجمرر أو جرر  بحررف مرؽ حرروف الجرر  ررلر عمرى أ رر م عر –عشد ا تي ا ر الذروط  -وه ا القدؼ أيزا  يجؾز 

 .عمى الدؾاء سميس ه ا بأكثر مؽ ه ا التي لمتعمضل

 القدؼ الثالأ: السقترن ب)ال(
 وهؾ )الرمَا التستَع  
 ررلر عمرى أ رر م عرؾل ألجمرر أو جرر  بحررف مرؽ حرروف الجرر  -عشرد ا رتي ا ر الذرروطَ –وه ا القدؼ أيزرا  يجرؾز  

 )وهؾ قمضل اال تعسال قديسا  وحديثا  . ل ؽ األكثر جر التي لمتعمضل. 
 تشوير : السردر السؤول مؽ )أنْ وال عل  يعرب م عؾال ألجمر عمى تقدير ح ف مزاف عشد اللرريضؽ تقدير  

)كراهرة أن ررررر أو )مخاسرة أْن ررر ر ر  وأمرا ال ؾسضرؾن سهرؾ عشردهؼ عمرى تقردير )لرئبل   حرؾ )يورضؽ ت أن تزرمؾا   التقردير عشرد 
 ؽ يوضؽ ت ل ؼ  راهة أو مخاسة أن تزمؾا ، وأما اللرريؾن سالتقدير عشدهؼ : لئبل تزمؾا .اللرريض

 تدريبات : 
 : بيؽ السفعؾل ْلجمو وإعرابو وبيؽ انظباق رروطو في اآليات التالية :  التدري  اْلول

 حددا  مؽ عشد أ  دهؼ{. قال ت تعالى: }ودَّ  ثضٌر مؽ أهِل ال تاب لؾ يردو  ؼ مؽ بعد إيسا  ؼ   ارا   .ٔ
 قال ت تعالى: }ومؽ ي عل ذلػ ابت اَء مرضاِة ت سدؾف  ؤتير أجرا  عغيسا {. .ٕ
 قال ت تعالى: }كال ي يش ُ  مالر ر اء الشاس{. .ٖ
 وجر ربهؼ{. قال ت تعالى: }وال يؽ لوروا ابت اءَ  .ٗ

 اِلجابة:
واتحذد فاعذل ،بذيؽ عمذة الفعذل )يذردونكؼ(  حذة وقذد انظبقذت الذذروط، فيذؾ مرذدرتحددًا: مفعؾل ْلجمو مشرؾب وعلمذة نرذبو الف .ٔ

 واختمف لفظ الفعل والسردر. ،والرادون ىؼ الكفار ،فالحاسد ىؼ الكفار :وزمؽ الفعل والسردر

السرذذدر  (فاعذل وزمذؽ)فيذذؾ مرذدر، بذيؽ عمذة الفعذذل، واتحذد  : وقذد اسذتؾفى الذذروط ،  : مفعذؾل ْلجمذو مشرذؾب بالفتحذذةابتغذاء .ٕ
 فذ )الفاعل لذلػ( و)السبتغي( واحد، وزمؽ الفعل واالبتغاء لسرلاة ه تعالى واحد.:  الفعل، واختمف لفغو مع لفظ الفعلو 
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ر اء: م عؾل ألجمر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة وقد ا ظلقك الذروط: سهؾ مردر، بضؽ عمة ال عل واتحد )زمؽ  .ٖ
 )السرا ي  وزمؽ الرياء هؾ زمؽ اإل  اق ول غهسا مختمف. وساعل  ال عل والسردر، سر)السش    هؾ

: م عؾل ألجمر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة وقد ا تؾسى الذروط الخسدة قال أبرؾ حيران رحسرر ت: )أي أّن  ابت اء .ٗ
 بر األعداء.لور هؤالء البت اء وجر ت خالرا  ال لرجاء أن يقال: )ما ألور   وال مخاسة أن ُيعاب بالجزل أو تذسك 

 )ال(؟ذىل جاء السفعؾل ْلجمو في القرآن محمى ب التدري  الثاني:

 اِلجابة:
 وهسا: احتساال مرجؾحا جاء سي آيتضؽ محتسبل  لمس عؾل ألجمر 

 قؾلر تعالى: }كتب عمى   در الرحسة{ .ٔ
لرررا  سررا قررال بعررض  األحدررؽ سرري هرر   اآليررة أن تعرررب )الرحسررة  م عررؾال  بررر ل ررؽ لررؾ ذهررب ذاهررب أ ررر )م عررؾل ألجمررر 

 العمساء.
 قؾلر تعالى: }و زع السؾازيؽ القدَ  لضؾم الؿيامة{ .ٕ

 ررر سررري األرجررا أن يكررؾن )القدررر    عتررا وعورررر بالسررردر ملال رررة وأسرررد الشعررك مرررع أن السشعررؾت جسرررع أل 
 األلل مردر والسردر يؾّحد

  جمر إذا  ان ُمعرسرا  برر)ال  يقرلُّ  غرا  مؽ حضث إن الس عؾل ألإال أن سي ه ا م عؾال  ألجمر   يجؾز اعتلار و
وأيزرا السعشرى عمرى الشعرك ال عمرى  تجرد  مرؽ حررف العمرة تقرؾل: )جئرك لئلكررام  وَيِقرلُّ )جئرك اإلكرراَم 

 .التعمضل 

 التدري  الثالأ:
 َعضؽ الس عؾل ألجمر وبضؽ ما هؾ األكثر ؼير الجر أم الشرب؟ 

 مؽ الرؾاع  حَ ر السؾت{ يجعمؾن ألابعهؼ سي آذا هؼ قال ت تعالى: }  .ٔ
 قال ه تعالى: ابئدسا ارتروا بو أنفديؼ أن يكفروا بسا أنزل ه ب يًا أن ُيشِّزَل ُه مؽ فزمو عمى مؽ يذاء مؽ عباده  .ٕ
 قال ت تعالى: }أِحلَّ ل ؼ لضد اللحر وطعامر متاعا  ل ؼ ولمديارة{  .ٖ
 عمير{ ؼ ت عمضها استراء  ال ي  رون ا قال ت تعالى: }وأ عاٌم   .ٗ
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  قال ت تعالى: }قالؾا َمع رة  إلى ربكؼ ولعمهؼ يتقؾن{ .٘
 يكؼ الشعاَس أمشة  مشر{ذِّ  َ قال ت تعالى: }إذ يُ   .ٙ
 قال ت تعالى: }سبل َت هب   ُدػ عمضهؼ حدرات{ .ٚ

 اِلجابة:
 مفعؾل ْلجمو وجره بحر  جر.حذر: مفعؾل ْلجمو وىؾ معرفة باِللافة ريدتؾي نربو عمى أنو  .ٔ

)حذَر( ريو وجيان: أعيرىسا: أنو )مفعؾل ْلجمو( ناصبو )يجعمؾن( وال يزر تعدد السفعؾل مذؽ أجمذو ْلن  "قال الدسيؽ رحسو ه:
قذال ال عق  و ردَّ الدسيُؽ رحسو ه بيذا عمى مذؽ جعذل السفعذؾل ْلجمذو فذي ىذذه اآليذة قؾلذو تعذالى: امذؽ الرذؾا "الفعل ُيَعمَّل بعمل.

)حذر( عشد ىذا القاول ليدت )مفعؾاًل ْلجمو( بل ىي )مفعؾل مظمق( لفعل محذو  تقديره )يحذذرون حذذرًا ذف،  يتعدد السفعؾل ْلجمو
 مثَل حذِر السؾت( وىؾ الؾجو الثاني الذي ذكره الدسيؽ رحسو ه تعالى.

 )يكفروا( أي عمة كفرىؼ البغي.عمة لذ الغاىر انوو  ، )ال( واِللافة فاْلكثر ريو الشر .)ب يًا(: مفعؾل ْلجمو مجرد مؽ ٕ

 متاعًا : مفعؾل ْلجمو مجرد مؽ )ال( واِللافة فاْلكثر نربو. .ٖ

 وفي إعراب )افتراء( أوجو:،  مؽ )ال( واِللافة فاْلكثر الشر  افتراًء : مفعؾل ْلجمو مجرد .ٗ

 اري تعالى قالو سيبؾيو.: مفعؾل ْلجمو أي قالؾا ما تقدم ْلجل االفتراء عمى الب أحدىسا

 وىشاك أوجو أخرى في إعرابيا. : مفعؾل مظمق أي افتروا ذلػ افتراء. الثاني

 معذرًة : مفعؾل ْلجمو مجرد مؽ )ال( واِللافة فاْلكثر الشر . .٘

 : مفعؾل ْلجمو مجرد مؽ )ال( واِللافة فاْلكثر الشر . ةً أَمش  .ٙ

 و الكدرة والشر  أحدؽ ىشا ْلنو مجرد مؽ )ال واِللافة(.: مفعؾل ْلجمو مشرؾب وعلمة نرب حدراٍت  .ٚ

 وفي )حدراٍت( وجيان:"قال الدسيؽ رحسو ه: 

يذذا صذذارت حدذذراٍت لفذذرط والثذذاني: أنذذو فذذي مؾلذذع الحذذال عمذذى السبالغذذة كذذأّن كم  : أنذذو مفعذذؾل مذذؽ أجمذذو أي ْلجذذل الحدذذرات. أحدىسا
ت( مردر والحال يؤتى بيا مردرًا إذا قرد السبالغة كسا تقؾل:)جذاء . يعشي أن )حدرات( حاٌل مؽ )نفُدػ(، و)حدرا"التحدر

 . زيٌد ركزًا( كأنو لذدة ركزو صار نفَس الركضِ 

 التدري  الرابع:

 بيؽ السفعؾل ْلجمو في اآليات اآلتية: 
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 ؾى أْن تعدلؾا قال ه تعالى: افل تتبعؾا الي .ٕ             قال ه تعالى: ايبيُؽ ُه لكؼ أْن َتِزمؾا    .ٔ

 قال ه تعالى: اوذكْر بو أن ُتْبَدَل نفٌس بسا كدبْت .ٗ   قال ه تعالى: اوجعمشا عمى قمؾبيؼ أكشًَّة أن يفقيؾه    .ٖ

 قال ه تعالى: افمعمػ تارٌك بعَض ما يؾحى إليػ ولاوٌق بو صدُرك أن يقؾلؾا لؾال أنِزَل عميو كشٌز أو جاء معو ممػ  .٘

 اِلجابة:

)أن تزمؾا(: السردر السؤول مؽ )أن تزمؾا( في محل نرٍ  ْلنو مفعؾل ْلجمو. واْلصل عشد البررييؽ )كراىة أْن تزمؾا( أي )كراىذَة .ٔ
فذ)كراىة( في اْلصل ىي )السفعؾل ْلجمو(، و)للِلكؼ(: مزا  إليو مجرور. فمسا حذ  السزذا  وىذؾ )كراىذة( حذّل السزذا  ،للِلكؼ( 

وقذال ،  اىة( وانتر  السزا  إليذو انترذابونو في اِلعراب وىذا معشى قؾل الشحاة رحسيؼ ه: فحذ  السزا  )كر إليو وىؾ )للِل( مكا
وىذذا أولذح فذي  تزذمؾا فحذذفت )الذلم( و)ال(ل البرريؾن لكؽَّ أصَميا )لذئل( الكؾفيؾن: السردر السؤول )أن تزمؾا( مفعؾل ْلجمو كسا قا

 .ر رح ابؽ عارؾر وىؾ عاىالسعشى كسا ص

 : السردر السؤول مؽ )أن تعدلؾا( مفعؾل ْلجمو. أن تعدلؾا .ٕ

 وإما مؽ )العدل( وىؾ القدج. ( ب   إما مؽ )العدول عؽ الحق( وىؾ اْلعراض. ( : أ و)تعدلؾا(

 اء  والثاني ىؾ الراجح بدليل أنو اْلسر  تبادرا مع كؾنو اْلكثر استعساال في القرآن ا ولؽ تدتظيعؾا أن تعدلؾا بيؽ الشد

  أي ال تتبعؾا ىؾى أنفدكؼ والسيل مع ريؾاتكؼ كراىة وىربا ومخافة أن تعذدلؾا بذيؽ الشذاس بذل آثذروا العذدل َفِإْن ِخْفُتْؼ َأالَّ َتْعِدُلؾا َفَؾاِحَدةً ا  
 عمى اليؾى .

 يفقيؾه(.أن  كراىة: السردر السؤول مؽ )أن يفقيؾه( في محل نرٍ  ْلنو مفعؾٌل ْلجمو والتقدير ) أن يفقيؾه .ٖ
)كراىة أن تبدل: السردر السؤول مؽ )أن تبدل( في محل نر  ْلنو مفعؾل ْلجمو والتقدير عشد البررييؽ رحسيؼ ه تعالى: .ٗ
بالمهر وحبسه  لاإلبساِل والبَْسل ضم الشًء ومنعه ومعشى، والتقدير عشد الكؾفييؽ: )لئل تبدل( ن تبدل( أو )مخافة أن تبدل(أ

 لئل تحبس بالقرآن  فالسعشى: ذكْر ،  لعذاب ، ومنه أسد باسٌل ألن فرٌستَه ال تُفلت أي لمنعه فرٌسته من اإلفالت وإسالمه للهلكة وا
ليس ليا مؽ دون ه ولي وال رفيع وإْن تعدل كل عدل ال تؤخذ  واليلك حال كؾنيا  الشارالعذاب و في  ذذذذ  لدؾء عسميا ذذذذ أو أي نفس  نفؾس كثيرة

 مشيا.

 : السردر السؤول مؽ )أن يقؾلؾا( في محل نر  ْلنو مفعؾٌل ْلجمو. يقؾلؾا أن .٘

 قؾليؼ( محّمو فانترَ  انترابو.)كراىة( وحل السزا  إليو وىؾ )وىؾ : كراىة أن يقؾلؾا، فحذ  السزا  والتقدير

كذانؾا مدتررذديؽ لكانذت آيذٌة واحذدٌة مسذا  قال الزمخذري رحسو ه تعالى: كانؾا يقترحؾن عميو آيذاٍت تعشتذًا ال استررذادًا، ْلنيذؼ لذؾ 
ون بذالقرآن ويتيذاونؾن بذو وبغيذره مسذا ،  جاء بو كاريًة في ررادىؼ ومؽ اقتراحاتيؼ )لؾال أنزل عميو كشز أو جاء معو ممػ( وكذانؾا ال يْعَتذدُّ

مؾنذذو ويزذذحكؾن مشذذو فحذذرك ه مشذذو وسذذمؼ أن ُيْمِقذذي إلذذييؼ مذذا ال يقب جذذاء بذذو مذذؽ البيشذذات، فكذذان يزذذيق صذذدر رسذذؾل ه صذذمى ه عميذذو
ىؼ واسذتيزاويؼ واقتراحذذاتيؼ بقؾلذذو تعذالى افمعمذذػ تذذارك بعذض مذذا يذذؾحى إليذػ  أي لعمذذػ تتذذرك أن داء الرسذذالة وطذرِح السبذذاالة بذذردِّ وهيجذو ْل
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قؾلذؾا الذؾال أنذزل عميذو تمقيو إلييؼ وتبمغو إياىؼ مخافة ردىؼ وتياونيؼ بو ولذاوق بذو صذدرك بذأن تتمذؾه عمذييؼ. اأن يقؾلذؾا  مخافذة أن ي
 كشز  ىل أنزل عميو ما اقترحشا عميو نحؽ مؽ الكشز والسلوكة.

 السبحأ العارر
 السفعؾل معو

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 
))باب السفعؾل معو( وىؾ االسؼ السشرؾب الذي يذكر لبيان مؽ ُفِعل معو الفعل نحؾ قؾلػ: )جاء اْلمير والجَيَش( 

 والخذبَة(( )واستؾى الساء

 الذرح:
َا الشحؾ الؾاس   الس عؾل معر بسثال جسضل وهؾ: ي وضَّ
سقد يكرؾن الجرؾاب تدرضر مرع طريقرػ هر ا سضشتهري برػ إلضهرا لريس السرراد    إذا  الػ مدترشد أيؽ دار اآلّار القديسة؟" 

سرا السرراُد أن يلاشرر الدرضر سري وإ ،  لسعشى سا ردا  ألن الظرير  ال يسذري)أ ر يدضر والظريُ  يدضر معر حؿيؿية  وإال  ان ا
هرر ا الظريرر  ويقرررَن السذرري بررر حتررى َيِرررَل ولررؾ عوَّررر بتعوضررر آخررر سقال:)تدررضر وطريَقررػ هرر ا  ل رران تعوضرررا   ررميسا ، والسررراد 

و  لػ لؾ قرال لرػ أيرؽ محظرة الُقُظرر )جسرع قظرار ؟ سمرػ أن تجضرب: تسذري مرع األبشيرة التري أمامرػ ،  احٌد سي الجؾابضؽو 
إلى مضدان سديا ؼيرر السحظرة. ولرػ أن تجضرب )تسذري واألبشيرَة التري أمامرػ سضشتهري برػ إلرى مضردان سدريا ؼيرر سضشتهي بػ 

  ."ٜٗٔالسحظة  والسراد واحدا  ساأل مؾبان معشاهسا واحد
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َٛلٛ٘حىلكسملذ٤ٖلٝجٝلجُٔؼ٤سلك٢لٗذٞل)ظسشلٝش٣دجل(لٝٓغلك٢لللهحٍلٓؼح٢ٗلجُ٘ذٞل ٓغلٝجُٞجٝلك٢لٓؼح٢ٗلجُ٘ذٞلللكسملجُعحٓسجت٢لذ٤ٖل

 ٗذٞل)ظسشلٓغلش٣دل) 
(ٓسزلًِٜحلٌُِٔحٕلأٓحلجُٞجٝلك٢ٜلدسفل٣ل٤دلجُٔصحدرسلٝجالهطسجٕل٤ُٝطلٌٓحٗحلٝاللشٓحٗحلُٝرجلهدل٣ طِلحٕلك٢لٓٙٔٝزدشلٓغللك٢لجُوسإٓل)

ٛٔحلك٢لجُطؼر٤سلٖٝٓلذُيلػ٠ِلظر٤َلجُٔلحٍلهُٞٚلضؼح٠ُل)كحظطوْلًٔحلأٓسشلٖٝٓلضحخلٓؼيل(لكٜ٘حىلكسملذ٤ٖلهُٞيل)ٖٝٓلجُٔؼ٠٘لٝك٢لٝزٝد

ضحخلٓؼيل(ٝهُٞ٘حل)ٖٝٓلضحخلٝئ٣حىل(لكٔؼ٠٘ل)ٖٓلضحخلٓؼي(لٛ٘حلٖٝٓلضحخلًحت٘حلٓؼيلأٝليحتسجلٓؼيلك٢ٜلٌٓحٕلُٝٞلأذدٍلجُٞجٝلذٜحلُطـ٤سل

(ٟلٌُحٕلجُٔؼ٠٘لأٌٗٔحلجهطسٗطٔحلك٢لجُطٞذسلأ١لضرطٔحلك٢لٝهصلٝجددلٝهدلضذطَٔل)ٓغ(لٓؼ٠٘لجُٞجٝلأ٣ضحلئاللجُٔؼ٠٘لكِٞلهحٍل)ٖٝٓلضحخلٝئ٣حىل

ٝٓلِٚلهُٞٚل)جُلض٢لٛحجسٕلٓؼيل(لٝجُٔؼ٠٘لٛحجسٕلًحت٘حشلٓؼيلأٝليحتسجشلٓؼيلُٝٞلهحٍل،أٜٗحلٛ٘حلالل٣سجدلذٜحلئاللجٌُٔحٕلاللجالهطسجٕل

ٛحجسٕلٝئ٣حىل(ٓؼ٘حٙلأٌْٗلجهطسٗطْلك٢لجُٜجسزلأٝلضصحدرطْلك٢لجُٜجسزلأ١لك٢لٝهصلٝجددلٖٝٓل)ٛحجسٕلٝئ٣حىل(الخطِقلجُٔؼ٠٘.لكوُٞ٘حل)

جُٔؼِّٞلأٗٚلالل٣صخلجُوٍٞل)ٛحجسٕلٝئ٣حىل(لألٜٖٗللُْل٣صذر٘ٚلك٢لجُٜجسزلٝئٗٔحليذرٚلأذٞلذٌسلكوطلٝٓغلذُيلكإل)ٓغل(ضذطَٔللٓؼ٠٘ل

ٓؼيل(ل٣ذطَٔلٓؼ٤٤ٖ٘ل جُصذرسلك٢لجُٜجسزلأ١لجالهطسجٕل٣ٝذطَٔلأٜٖٗلٛحجسٕللجُٞجٝلئاللأٜٗحلٛ٘حلاللضذطَٔلئاللٓحلذًسٗحللكوُٞ٘حل)ٛحجسٕ

جٝلٛ٘حليحتسجشلٓؼيلأٓحلجُٞجٝلهللضذطَٔلئاللجُٔؼ٠٘لجألٍٝلٝٓلِٚلهُٞٚلضؼح٠ُل)ٝضٞك٘حلٓغلجألذسجزل(لأ١لضٞك٘حلدجخ٤ِٖلٓغلجألذسجزلٝاللضصِخلجُٞ

ٞكحزلأ١لل٣طٞكٕٞلك٢لٝهصلٝجددل٤ُٝطلٛرجلجُٔوصٞدل.ٝٓلِٚلهُٞٚلضؼح٠ُلكِٞلهِ٘حل)ضٞك٘حلٝجألذسجز(لٌُحٕلجُٔؼ٠٘لأْٜٗل٣وطسٕٗٞلك٢لجُ

)ٝأظِٔصلٓغلظ٤ِٔحٕلهلللزخلجُؼح٤ُٖٔل(للأ١لًحت٘سلٓغلظ٤ِٔحٕلأٝليحتسزلٓؼٚلٝاللضصِخلجُٞجٝلٛ٘حلُٝٞلهحٍل)ٝأظِٔصلٝظ٤ِٔحٕل(لٌُحٕل

لهحٍلجُو١ٞٗٞيذ٤خلألٕلظ٤ِٔحٕلظروٜحلك٢لجإلظلّلجٙللجُٔؼ٠٘لجٜٗٔحلجهطسٗحلك٢لدخٍٞلجإلظلّلأ١لدخللك٢لجإلظلّلك٢لٝهصلٝجددلٝٛٞلؿ٤س
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  .هي بسعشى: )جاء األمضر مع الجيشِ  أقؾل و  لػ سي مثال السؤلف )جاء األمضُر والجيَش  
 دابقة: )والظري   )واألبشيَة  )والجيَش   ل مشها ا سر م عؾٌل معر.ساال ؼ السشرؾب سي الجسل ال 
 :رشى مع و ل مشها ا ؼ. سالس عؾل معوتبلحل أ ها وقعك بعد الؾاو ملاشرة وه   الؾاو بسع 

 ىؾ اسؼ مفرد، فزمة، قبمو واو بسعشى )مع( مدبؾقة بجسمة فييا فعل أو ما يذبو الفعل، وتمذػ الذؾاو تذدل نرذًا عمذى 
 حرؾ جراء   مرع )مذرار ة الثرا ي لرؤلول سري الحردث ن االسؼ الذي بعذدىا باسذؼ آخذر قبميذا فذي زمذؽ حرذؾل الحذدثاقترا

 . حؾ تدضر وطريَقػ ه ا  أو )عدم مذار تر األمضر والجيش

 ررح التعريف ومحترزاتو

 .وال يكؾن حرسا   -وه ا معشى الس رد –سبل يكؾن الس عؾل معر جسمة  وال شلَر جسمة  ا ؼ م رد: .ٔ

سعمى ه ا ليس ما بعد الؾاو سي الجسمة اآلتية م عرؾال  معرر:)أقول القظراُر والشراُس مشتغررون  ألن )الشراس مشتغررون   
 جسمة ا سية ال ا ؼ م رد.

ُستحدَّث عشرر وال هؾ ال ، سالسدشد إلير دشد إليرسالجسمة العربية تتألف مؽ ر شضؽ أ ا ضضؽ هسا السدشد وال " فزمة: .ٕ
س رل مرؽ  والسدشد هؾ الستحدث بر ويكرؾن سعربل  أو ا رسا .  حؾ:)جراء زيرد  )أكررم زيرد  )زيرد قرا ؼ  ،  ا  يكؾن إال ا س

و)زيررد  سرري جسيررع األمثمررة مدررشد إليررر وهرر ان الر شرران هسررا عسرردة ال رربلم ومررا عررداهسا ،  قررا ؼ  مدررشد ،أكرررم ،  )جرراء
مرؽ حضرث السعشرى،  سرا أ رر لريس السقررؾد  سزمة. وليس السقرؾد بال زمة عشد الشحاة أ هرا يجرؾز اال رت شاء عشهرا

سإن ال زمة قرد يتؾقرف عمضهرا معشرى ال ربلم  حرؾ قؾلرر تعرالى: }ومرا خمقشرا الدرساء ، بها أ ها يجؾز ح سها متى شئشا 
 واألرض وما بضشهسا العوضؽ{ سبل يسكؽ اال ت شاء عؽ )العوضؽ  مع أ ها حال سزمة.

م برردو ها إذ  ررل  رربلم ال بررد أن يكررؾن ؼيررر عسرردة مرر  ؾرة أو مقرردرة، سالسقرررؾد بال زررمة: أ ررر يسكررؽ أن يتررألف ال رربل 
 .ٜ٘ٔ"حسٌد مداسٌر  و)ساض الشهُر  بخبلف ال زمة يسكؽ أن يتألف ال بلم بدو ها  حؾ )م

 س ي  هر زيدٌ والسرلاحَ ، السرلاح سزمة أل ر ليس مدشدا وال مدشدا إلير .

                                                                                                                                                                             

ٝجُظسفل)ٓؼٚ(لٓطؼِنلخ)آٓ٘ٞج(لٓلَلهُٞٚلضؼح٠ُلدٌح٣سلػٖلٌِٓسلظرأل)ٝأظِٔصلٓغلظ٤ِٔحٕلهلللل لك٢لضلع٤سل}لجحٝشٙلٝجُر٣ٖلآٓ٘ٞجلٓؼٚل{ل

 سفلٓطؼِنلخ)جحٝشٙل(لاللخ)آٓ٘ٞجل(زخلجُؼح٤ُٖٔل(لٝٛرجلالل٣وطض٢لًٕٞلئ٣ٔحٕلجُطحذؼ٤ٖلٓغلئ٣ٔحٕلجُٔطرٞعلك٢لشٓحٕلٝجددلٝه٤َلجُظ

 .دامرا ي ح غر ت لم تاب معا ي الشحؾ  مؽ   195
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 رعضٌد وزيرٌد  س ري هر ا السثرال ال يجرؾز  ررب )زيرٌد  عمرى أ رر   حؾ )زيٌد  مؽ قؾلشا: )اشتركفخرج بقؾلشا )فزمة(:  
م عؾل معر بل يجب عظ رر عمرى ) رعضٌد  ست رؾن الرؾاو عاط رة. وإ سرا  ران )زيرٌد  عسردة هشرا لؾجرؾب عظ رر عمرى ) رعضٌد  

إلضهسررا الرر ي هررؾ عسرردة وإ سررا وجررب عظ ررر ألن )سعررل االشررتراك  ال يقررع إال مررؽ متعرردد ؼلررالعظف يكررؾن )االشررتراك  مدررشدا  
ل ان سزمة ولرؼ يكرؽ لرر حرل سري )االشرتراك ، ؼيكرؾن )االشرتراك  حالربل  مرؽ واحرد، وهر ا مستشرع. ومثرل   معا  سمؾ  رب

 ه ا ال بلم يقال سي:
)تخالؼ زيد وعسرو  )تراسا زيد وعسرو  )تداب  زيد وعسررو  سهر   األسعرال تقتزري تعردد ال اعرل سربل يررا أن  
 تقؾل:
)التخالررررؼ  ال يقررررع إال بررررضؽ اّشررررضؽ. وال يرررررا أن تقررررؾل: )تررررراسا زيررررٌد  وتقررررف، ألن )تخالررررؼ زيررررٌد  وتقررررف ألن  

 )التراسا  ال يقع إال بضؽ اّشضؽ.

و  سري قؾلشرا: )اشرتريك الحقضلرة بكتوهرا ، )جراء هرا  و)عسررٌ توُ كُ سميس م عؾال  معرر )بِ  :  )قبمو واو بسعشى )مع( .ٖ
 معرر )الذرعضر  و)عسررا   سري قؾلشرا: )خمظرُك القسرَا والذرعضَر ، ولريس م عرؾال  ، زيد مع عسرو  أل هسا لؼ يدلقا برالؾاو

ولرررررررررررررررررررررريس  ،  أشرك  أي جعمتهسا يذتر ان سي شيء)أشر ُك زيدا  وعسرا   ألّن السعية م هؾمة مؽ ال عل )خم   و)
لمسعيرة وإال سدرد م عؾال  معر )عسرا   سي قؾلشا:)أكرمُك زيدا  وعسرا  قومر  )أكرمُك زيدا  وعسررا  بعرد   ألن الرؾاو ليدرك 

 السعشى ألن )قول  و)بعد  تدالن عمى عدم حرؾل )اإلكرام  لهسا سي وقك واحد.

  : بجسمة فييا فعل أو ما يذبو الفعلمدبؾقة  .ٗ
 ال ي يذوهر سي العسل ل ؽ بذرط لحة عسمر سي الس عؾل بر ؼيذسل:  عشي بال ي يذلر ال عل 

 وسرضَمها . مترو ةُ ا ؼ الس عؾل مثالها )الشاقة  ب رر       والظريَ  .  ا را ؼ ال اعل مثالها )أ ا  - أ
 ٜٙٔوزيدًا درىُؼ( َحْدبػاسؼ الفعل مثاليا ) .د            والظريَ  .  ضُرك السردر مثالها )أعجوشي ج رررر
خررررج   -رط لرررحة عسمرررر برررالس عؾل بررررتذرررالررر ي ي قضررردالسخررررج ب،  ال عرررل سهرررؾ  حرررؾ ) رررهرت والسررررلاَح أمرررا مثرررال  ه رررررر

سبل يشرب بعدهسا الس عؾل معر أل هسا ال يشرلان الس عؾل بر سبل يررا أن ،  الر ُة السذوهة  و)ا ؼ الت زضل )
  قؾل: )ما الرجل سِرٌح والذريَػ  ألن )سرح  ل ة مذوهة. 
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 و)الؾاو(: واو الس ية.)زيدًا(: مفعؾل معو.)درىؼ(: فاعُل )حد (.،   بسعشى )يكفي(.و)الكا (: مفعؾل بوفذ)حد (: اسؼ فعل ل
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 :سإذا لؼ تدو  الؾاو ب عل أو ما يذلر ال عل سي العسل سبل يشرب ما بعدها عمى أ ر م عؾل معر سشحؾ 
 ل لػ وأباك  ال ُيتَ مَّؼ بر خبلسا  ألبي عمي ال ار ي رحسر ت تعالى حضث أجاز . )ه ا السا 
مذع مذذاركة الثذاني تذدل نرذا عمذى اقتذران االسذؼ الذذي بعذدىا باسذؼ آخذر قبميذا   : (.معشى قؾلشذا فذي التعريذف ٘

 ( :  لألول في الحدث أو عدم مذاركتو 
با ؼ آخر قومها سي زمرؽ الحررؾل مرع مذرار ة الثرا ي لرؤلول  ه   الؾاو تدل  را  عمى اقتران اال ؼ ال ي بعدها

 سي الحدث أو عدم مذار تر.
ولراحلر قرد الزم مرا قومهرا  -ررلاحسوهرؾ ال–دل عمى أّن مرا بعردها ت الؾاو إذا  غر ا إلى جسمة: ) هرُت والرلاَح  

 -وهررؾ أ ررك–قررد الزم مررا قوررل الررؾاو و رر لػ قؾلشررا: )تدررضر وطريَقررػ هرر ا  سررر)الظريَ   ،  -وهررؾ الدررهر –زمررَؽ وقررؾل الحرردث 
 وهؾ الدضر. –زمؽ وقؾل الحدث 

وهرررؾ –زمرررؽ وقرررؾل الحررردث –و ررر لػ قؾلشرررا: )جررراء األمضرررر والجررريَش  سرررر)الجيَش  قرررد الزم مرررا قورررل الرررؾاو وهرررؾ األمضرررر  
 .-الدضر
الدررهر –ؾ أن مررا بعررد الررؾاو لررؼ يذررارك مررا قومهررا سرري الحرردث وهرر -إال السثررال األخضررر –و بلحررل سرري جسيررع األمثمررة  
 .-السجيء–وأن السثال األخضر قد شارك ما بعد الؾاو ما قومها سي الحدث وهؾ  -والدضر
قومهررا سرري زمررؽ حرررؾل الحرردث أمررا مذررار ة اال ررؼ الرر ي بعرردها  الرر ياُن اال ررؼ الرر ي بعرردها باال ررؼ سررالسهؼ إذن اقتررر  

  لبل ؼ ال ي قومها سي الحدث سقد يحرل أو ال يحرل سه ا ليس بُسهؼ.
بجسمرة سضهرا سعرل أو مرا يذرلر  مدروؾقةالس عرؾل معرر: ا رؼ م ررد سزرمة قومرر واو بسعشرى مرع    القضؾد   هؼ معشى قؾلشرا:وبه 
 .والؾاو  ص سي السعية  ال عل

 أحكام السفعؾل معو
 لبل ؼ بعد الؾاو حالتان سق  عمى األلا. 

 الحالة اْلولى: - أ
 ّبلث لؾر:امتشال الشرب عمى أ ر م عؾل معر ووجؾب العظف وه ا سي  
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أي إذا  رران ال عررل أو مررا يذرروهر يدررتمزم أن ،  ٌد وعسرررٌو  )تخالررَؼ زيررٌد وعسرررٌو سرري  حررؾ )تذررارك زيررالرذذؾرة اْلولذذى : .ٔ
 )سزمة  سي التعريم. مسة ه   الرؾرة عشد شرح إلى  شر اأتخالؼ  وقد ، تراسا ،  يكؾن ال اعل متعددا   حؾ )تقاتل

سمة ما ي درد السعشرى مرع السعيرة  حؾ:)جراء زيرٌد وعسررٌو قومرر أو بعرد   ست درد السعيرة إذا وجد سي الج الرؾرة الثانية : .ٕ
ؼيجب العظرف وال يجرؾز أن  قرؾل: )جراء زيرٌد وعسررا   ،  شاؼيان السعية)بعَد  ألن )قومر  و)بعد   تُ ، هشا بدوب وجؾد )قوَل 

 قومر أو بعد    عمى أ ر م عؾل معر. وقد شرحشا ه ا سي شرح التعريم.
سعيرة لاوقك واحد ولؼ ُتِرِد الشص عمى  إذا  ان حرؾل ال عل مؽ السعظؾف والسعظؾف عمير سي الرؾرة الثالثة : .ٖ

 بل أردت بقاء االحتسال واإلبهام  حؾ:
)جرراء زيررٌد وعسرررٌو  سهشررا يجررب الرسررع إن لررؼ ترررد الررشصَّ عمررى السعيررة، ولرريس  سررا قضررل )يجررؾز الؾجهرران ، ألن محررل  

يقررد السرت مؼ شرضئا . وهر ا مرا حققرر العبلمرة السحقر  الردمامضشي رحسرر ت و رأذ ر علارترر سري آخرر  جؾاز الؾجهضؽ إذا لرؼ
 الذرح إن شاء ت.

 الحالة الثانية:
 وجؾب  رلر عمى أ ر م عؾل معر وذلػ سي لؾرتضؽ:

 الرؾرة اْلولى: .ٔ
 إذا امتشع العظف )لسا ع معشؾي أو ل غي  وتؾسرت شروط الس عؾل معر. 
: ) هر زيٌد والسرلاَح  ؼيجب  رب )السرلاَح  عمى أ ر م عؾل معر وال يجؾز العظرف انع السعشؾي مثال الس   أ

 ألن )السرلاح  ال يدهر.
 مثال السا ع الم غي: )قسُك وزيدا  .   ب
إذا عظ رك عمرى )الزرسضر السرسرؾل الستررل   أسررمر لرػ ّرؼ أشررح هر   الحالرة  يحتاج ه ا إلى شيء مؽ الت رضل 

برضؽ السعظرؾف والسعظرؾف عميرر الر ي  وجب عشد اللرريضؽ أن ت رَل ب الرٍل مرا –را  أم بارزا  متربل   ؾاء  ان مدتت –
، ضسضرا مش ربل ، أو متربل ، أو  مسة )ال  أو سالل   ان ال الل  ؾاء بضؽ السعظؾف والسعظؾف عميرهؾ الزسضر 

 آخر : 
األول معظرررؾف عمرررى الزرررسضر السدرررتتر سررري وزوجرررػ  )سزوجرررػ  سررري السثرررال  أ رررك)ا ررركؽ  سش ررررلر الزرررسضمثرررال ال .ٔ

 وسرل الزسضر الغاهر )أ ك  بضؽ السعظؾف والسعظؾف عمير. -وتقدير  أ ك –)ا كؽ  
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 ومؽ لما مؽ آبا هؼ{ سعظف )مؽ  عمى الؾاو سي )يدخمؾ ها . ها}يدخمؾ  سترلالزسضر ال مثال .ٕ
زررسضر السترررل اللررارز ) ررا  مررؽ )مررا أشررر شا  وقررد آباؤ ررا  )آباؤ ررا  معظررؾف عمررى ال وال)ال   حررؾ )مررا أشررر شا  مثررال  .ٖ

 .ٜٚٔ سرمك )ال  بضؽ السعظؾف والسعظؾف عمير
سشحؾ )قسك وزيدا   يستشع العظف برأن تقرؾل )قسرك وزيرٌد   ، أما إذا لؼ ي رل سالل ما سبل يجؾز العظف عشد اللرريضؽ

برأن  التشرريص عمرى السعيرة     و)جاز الشررب إن أردتجاز العظف)لعدم وجؾد ال الل ، أما إذا وجد ال الل 
، ستحررل أن  حرؾ )قسرك وزيردا  ، يجرب الشررب ؼيرر عمرى السعيرة وال أو )قسك أ ا وزيدا  تقؾل : )قسك أ ا وزيٌد  

وه ا ال بلم إ سا يرا إن  شك قسك مع زيد سي وقك واحد ، أما إن  ان ؾياُم زيرٍد سري وقرك غضرر ،  يجؾز العظف
لعردم اتحراد وقرك ؾيرام زيرد وال يجرؾز الشررب عمرى السعيرة ، بأن تأتي ب الرل  ؾيامػ ؼيجب أن تقؾل قسك أ ا وزيدٌ 

 مع ؾيامػ . 
 مؽ وجؾب الشرب عمى السعية   :الرؾرة الثانية - ب

 وعسرا  جاء زيدٌ  : اذا لؼ يسشع ما ع و شك تقرد الشص عمى السعية وتؾسرت شروط الس عؾل معر  حؾ
 شرك ال تريرد الرشص عمرى السعيرة برل أردت بخربلف مرا اذا ، واحرد  اذا  شك تريد الشص عمى مجيء زيد وعسرو سي وقرك

بهرام عمرى قرردت اإلو قرردت بقراء االحتسرال أ ػستقؾل : جاء زيٌد وعسٌرو ، أل و االبهام ؼيجب العظف بقاء االحتسال أ
 .ٜٛٔ تضك بؾاو العظف التي ال ت ضد اال مظم  الجسع،  وه ا ال يكؾن إال إذا أالدامع
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 وإليػ أمثمة أخرى : ل

، } آباؤنا   مؽ دون مؽ ريء نحؽ والقال ه تعالى حاكيًا عؽ السذركيؽ: اما عبدنا  (ٖ(اجمس أنت وعسرو. ٕ( ُقسُت أنا وزيد.  ٔ
 { )أان( توكيد للضمَت يف أدعو و)من( عطف على الضمَت اؼبتصل يف )أدعو(  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإذَل اّللِ  َعَلى َبِصَتٍَة َأاَن َوَمِن اتػ بَػَعٍِت اذىب أنت وأخوؾ آباييت { }

 ا بعد الواو من حيث النصب على اؼبعية والعطف حالتُت فقط:ؼبَ تقدـ معك أّف ِ  198
  .وجوب العطف. ٕ      وجوب النصب على اؼبعية.  .ٔ

 علماء رضبهم هللا أربع حاالت ىي:الوقد ذكر كثَت من 
 ف النصب على اؼبعية مع جواز العطف.رجحا .ٗرجحاف العطف مع جواز النصب. .ٖ   وجوب العطف. .ٕ    وجوب النصب على اؼبعية.  .ٔ

برجحاف –ألف احملققُت من العلماء رفضومها، وقالوا وضعهما العلماء من أجل الصناعة اللفظية )أي قالوا ؛  (ٗ، ٖ)الثالث والرابع  يُت القسمُت األخَتين غوقد أل
من حيث الصناعة اللفظية أي قالوا ذلك يقولوا ابلوجوب فيهما(  ودل  –(ٗ، ٖ)الثالثة والرابعة  النصب مع جواز العطف، ورجحاف العطف مع جواز النصب أي 

لكن التحقيق أف يقاؿ: إف اؼبدار على اؼبعٌت: فإذا أردت النص على اؼبعية وجب ال ابلنظر للمعٌت ،  ىذاف جائزاف ال دينع منهما مانع من حيث القواعد اإلعرابية
ٍت ونقلو اػبضري وقرره يوىذا ما نص عليو الدمام ،  ة اؼبعٌت الذي يريده اؼبتكلماوجب العطف فاغباكم يف ذلك مراعالنصب وإذا أردت بقاء االحتماؿ أو اإلهباـ 

ق واعلم أف اؼبعٌت خيتلف ابلرفع والنصب، ألف النصب نص يف اؼبعية، والرفع ؼبطل"  (:ٍت رضبو هللا عن كبو )جاز زيد وعمرو رضبهم هللا تعاذل. قاؿ الدماميالغالييٍت
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ؤلررف )ا ررتؾى السرراُء والخذررلَة  مسررا يجررب ؼيررر الشرررب ألن اال ررتؾاء هشررا بسعشررى )االرت ررال  ألن الخذررلة مثررال الس    ض٘ر٤ٚ
ّابتة، والساء هؾ ال ي يرت ع سإذا عظ شرا ي درد السعشرى والخذرلة: مؿيراس يزرعؾ ر ويثوتؾ رر سري السراء ليؿريس ارت رال السراء 

 الشاسع )ال ؾاكب الدرية شرح متسسة اآلجرومية :سي األ هار والورك ال وضرة قال األهدل رحسر ت سي شرحر 
شرى يستشع العظف هشا سإن الخذلة غضر مذار ة لمساء سي اال تؾاء، إذ اال تؾاء هشرا بسعشرى )االرت رال واالعرتبلء  ال بسع "

ت اعرر والسعشى أن الساء لؼ يزل يزداد حتى لار مرراحلا  لمخذرلة سري ا رتؾا ر أي ار ،  االعتدال ال ي هؾ ضد االعؾجاج
ر )ا تؾى  بسعشى )تداوى أي اعتدل  لؼ يتسشع العظف، ألن السعشى حضشئ  )تدراوى السراء والخذرلة سري  ّؼ قال  عؼ إْن ُسدِّ

 .. "  العمؾ  بسعشى أنَّ الساء ارت ع حتى بمغ الخذلَة سميدك الخذلُة بأرسَع مشر

 تدريبات:
 إعراب الجسل اآلتية: 

 ِ سُك والديَم. .ٗ  دضُر وإياكؼ بزَع خظؾاٍت..ٖ   مذضُك والذارَل الجديد.. ٕ     ؼ إخؾا ا .كؾ ؾا ورساقَ  .ٔ

 اإلعبثخ:

: سعل أمر  اقص موشي عمى ح ف الشؾن. والؾاو ضسضر مترل موشي عمى الدكؾن سري محرل رسرع أل رر  كؾ ؾا .ٔ
 رررررررلر : م عررررررؾل معررررررر مشرررررررؾب وعبلمررررررة    ؼرساقَ ) : واو السعية حرف موشي عمى ال تا. الؾاو) ا ؼ )كان .

 ال تحة وهؾ مزاف و)كؼ  مزاف إلير موشي عمى الدكؾن سي محل جر.
 وهشا يجب الشرب ويستشع العظف لسا عضؽ: 

 لؼ ي رل سالل بضؽ ضسضر الرسع والسعظؾف سبل يجؾز العظف عشد اللرريضؽ. أ ر وهؾ أحدىسا لفغي:
 ظف لار األمر مؾجها  لمرساق وليس مرادا .وهؾ أنَّ األمر مؾجر لمسخاطوضؽ ال لمرساق سإذا أجز ا الع معشؾي: اآلخر

 : خور  ان مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة. إخؾا ا  ) 
: )مذى  سعل ماض موشي عمى الدكؾن الترالر بر)التاء  والتراء ضرسضر متررل موشري عمرى الزرؼ سري محرل  مذضك) .ٕ

عرر مشررؾب وعبلمرة  ررلر ال تحرة، وال : م عرؾل م الذرارلَ ) : واو السعية حرف موشي عمرى ال رتا. الؾاو) رسع أل ر ساعل.

                                                                                                                                                                             

 ،  و بقاء االحتماؿ واإلهباـ فالرفعأ،  ا فالنصبإف ُقِصَدت اؼبعية نصّ  اعبمع كما ىو شأف الواو العاطفة فكيف يرجح العطف مع اختالؼ اؼبعٌت، فالوجو أف يقاؿ:
 ." هم حيث قالوا: )العطف أرجح( ولعل ىذا األخَت )أي دل يقصد شيء( ؿبمل كالم أو دل يقصد شيء جاز األمراف.
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ب وعبلمرة  ررلر :  عرك حؿيقري لرر)الذارل  مشررؾ  الجديردَ )يجؾز العظرف ألن السعشرى ال يدرتؿيؼ ألن )الذرارل  ال يسذري.
 ساعمر ضسضر مدتتر أل ر ل ة مذوهة .ال تحة و 

: واو السعيرررررة حررررررف موشررررري   الؾاو) وعبلمة رسعر الزسة. والجازم لتجرد  مؽ الشالب  : سعل مزارل مرسؾل دضرُ ) .ٖ
: عررررف مكررران  بزررعَ ) : ضرررسضر مش ررررل موشرري عمرررى الدررركؾن سرري محرررل  ررررب أل ررر م عرررؾل معرررر. إيرراكؼ) عمررى ال رررتا.

 : مزاف إلير مجرور وعبلمة جر  ال درة. خظؾاتٍ ) مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة وهؾ مزاف.
ل معررر مشرررؾب وعبلمررة  رررلر ال تحررة، وال يجررؾز : م عررؾ  الدرريمَ ) : واو السعيررة. الررؾاو) :  ررإعراب )مذررضك .) سررُك  .ٗ

 العظف ألن )الديم  ال يشام 

 التدري  الثاني:
 بضؽ  ؾل الؾاو سي اآليات اآلتية وأعرب ما بعدها: 

 قال ت تعالى: }س رهؼ وما ي ترون{.  .ٔ
  ضري ب يرات ت سعمرى ت قال ت تعالى: }واتل عمضهؼ  لأ  رؾح إذ قرال لقؾمرر يرا قرؾم إن  ران  ورر عمريكؼ مقرامي وتر .ٕ

 تؾ مك سأجسعؾا أمر ؼ وشر اءكؼ{.
َياِطضَؽ ُّؼَّ َلُشْحِزَر َُّهْؼ َحْؾَل َجَهشََّؼ ِجِثيِّا )قال ت تعالى: }  .ٖ  {.  َٛٙسَؾَربَِّػ َلَشْحُذَر َُّهْؼ َوالذَّ
 قال ت تعالى: }س ر ي وَمْؽ يك ُب به ا الحديث{.  .ٗ
 }وذر ي والسك بضؽ أولي الشِّْعسة{.قال ت تعالى:   .٘
 {.قال ت تعالى: }ذر ي ومؽ خمقُك وحضدا   .ٙ
 قال ت تعالى: }ألؼ تر أن ت ُيَدلِّا لر مؽ سي الدسؾات واألرض والظضُر لاساٍت{. قـر ش وذا  )والظضَر . .ٚ

 اِلجابة:
)ما  بسعشى ال ي وهي سري مؾضرع  ررب عظ را  عمرى  ":قال العكوريُّ رحسر ت :  ل ت تعالى }س رهؼ وما ي ترون{قا .ٔ

أقرؾل جعمهرا بسعشرى  ا   " ا  سي محل  ررب عمرى أ رر م عرؾل معررو )مو بسعشى )مع  ويجؾز أن ت ؾن الؾا ، الس عؾل بر
ويدررتمزم اتررر هؼ الثررا ي:  ٕ  األول : اتررر هؼ واستررراءاتهؼ ٔ)مررع  و)مررا  م عررؾل معررر هررؾ الؾجررر أل ررر يتزررسؽ معشضررضؽ : 

 ترك استراءاتهؼ ؛ أل ر إذا تر هؼ معها س أ ر سؾق ذلػ قال اتر هؼ واتر ها . وا
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 ، والرجررال، )الذر اء ررر ال تتعمرر  بالرر وات )شررر اءكؼ : م عررؾل معررر. وهشررا يستشررع العظررف مررؽ غضررر تأويررل ألن )أْجسررع  .ٕ
 وال وات .، شخاص  بل تتعم  بالسعا ي بخبلف )َجَسَع  سإ ها تدتخدم )لمسعا ي واأل

 مثال ا تخدامها لم وات قال ت تعالى: }َجَسَع ماال  وعدد { مثال ا تخدامها لمسعا ي قؾلر تعالى: }سَجَسَع  ضدُ { 
سعمررى مررا تقرردم ال يجررؾز عظررف )شررر اءكؼ  عمررى )أَمررر ؼ  أل شررا إذا عظ شررا يرررضر تقرردير ال رربلم: )أجسعررؾا أَمررر ؼ  

، هكررر ا قرررال  ثضرررر مرررؽ بالسعرررا ي. ست رررؾن )شرررر اءكؼ  م عرررؾال  معرررر تتعمررر  بالررر وات برررل  وأجسعرررؾا شرررر اءكؼ ، و)أجسرررع  ال
بيان ذلػ : أن )أجسعؾا أمر ؼ  مرؽ أجسرع عمرى  ابها م عؾال معر هؾ السعشى  والعمساء  ، واألحدؽ أن  قؾل إن  وب إعر 

ؾن ال معزوم عمرضهؼ األمر عزم عمير عزما ال تردد ؼير ،  أ ر يجسع ما ت رق مؽ أ لابر ومقدماتر ، والذر اء : هشا عازم
سميس السعشى واجسعؾا شر اءكؼ حتى يكؾن معظؾسا بل السعشى أجسعؾا أمر ؼ مراحوضؽ لذر ا  ؼ سي العزم عمى إهبلكي 

 و ؾ ؾا معا واجتسعؾا معهؼ سي اإلضرار بي ، ساتزا أن السعشى عمى الس عؾل معر ال عمى العظف .
 ضَؽ ّؼ لشحزر َّهؼ حؾل جهشؼ حثيا{قال ت تعالى: }سؾربِّػ لشحذر ِّهؼ والذياط .ٖ

. و)الذررياطضَؽ  م عررؾل ز أن ت ررؾن )بسعشررى )مررع  أي لمسعيررةقررال ال ذرراف: الررؾاو: يجررؾز أن ت ررؾن )لمعظررف  ويجررؾ  
وهي بسعشى )مع  أوقُع. والسعشى أ هؼ يحذرون مع قر ا هؼ مؽ الذياطضؽ ال يؽ أغَؾْوهؼ ُيْقَرُن  لُّ  اسر مع شيظاٍن ، معر 

 سي  مدمة.
 قال ت تعالى: }س ر ي ومؽ يك ُب به ا الحديِث{ .ٗ

 قال أبؾ حيان رحسر ت سي اللحر السحي : )َمْؽ  سي مؾضع  رب: 
 وإما عمى أ ر م عؾل معر. .ب        ر سي )ذر ي .إما عظ ا  عمى الزسض - أ

 رررة ألن ؾن الرررؾاو عاطل معرررر، وال يررررا أن ت رررلرررؾاو: واو السعيرررة ومرررا بعررردها م عرررؾ وا "قرررال ابرررؽ عاشرررؾر رحسرررر ت: 
.أقرررؾل ومرررا قالرررر ابرررؽ عاشرررؾر رحسرررر ت هرررؾ الحررر  ألن السعشرررى ال يدرررتؿيؼ عمرررى العظرررف. قرررال "السقررررؾد اتر شررري معهرررؼ 

الدرررهضميُّ رحسرررر ت: ؼيرررر تهديرررد ووعضرررد أي دعشررري وغيرررا  سدرررترى مرررا ألرررشع، وهررري  مسرررة يقؾلهرررا الس تررراظ إذا اشرررتد غيغرررر 
 سسعشى ال بلم ال ش اعة سي ه ا ال اسر. وغزلر و ر  أن تذ ع لسؽ اغتاظ عمير

 قال ت تعالى }وذر ي والسك بضؽ أولي الشِّْعسة{ .٘
رهرران: الررؾاو متعضشررة قررال سرري الو"،  : م عررؾل معررر وقضررل هررؾ معظررؾف )والسكرر بضؽ"قررال العكوررري رحسررر ت تعررالى:  

در  أي عظ رر عمرى اليراء سري ذر ري " قال الدسضؽ : يجؾز  رلر عمى السعية وهؾ الغراهر ويجرؾز عمرى الشلمسعية 
 وهؾ أوس  بالرشاعة " أل هؼ يقررون أن الشد  مقدم عمى السعية حال جؾازهسا"
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ة ألّن السقرررؾد اتر شرري الررؾاو )لمسعيررة  ومررا بعرردها )م عررؾل معررر  وال يرررا أن ت ررؾن عاط رر و: بررؽ عاشررؾر قررال ا 
 وما قالر ابؽ عاشؾر هؾ الح  . ."معهؼ 

 وحضدا { ر ي ومؽ خمقكُ قال ت تعالى: }ذ .ٙ
 ما قضل سي اآليتضؽ الدابقتضؽ أي أن )َمْؽ  م عؾل معر وليدك معظؾسة عمى األلا.ه   اآلية يقال سي  

 قال ت تعالى: }ألؼ تر أّن ت ُيَدلِّا لر مؽ سي الدسؾات واألرض والظضُر لاساٍت{ .ٚ
 قـر ش وذا  )والظضَر  عمى أ ر م عؾل معر. 

ل للحشجُٔ٘صٞذللخحضٔس

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 
َم ِذْ ُرُهَسرا ِسري اْلَسْرُسؾَعراتِ   ، َوَ رَ ِلَػ التََّؾابرُع ؛ َسَقرْد وأما َخَوُر )) َ اَن    َوَأَخَؾاِتَها ، َواْ رُؼ )) ِإنَّ    َوَأَخَؾاِتَهرا ، َسَقرْد َتَقردَّ

َمْك ُهَشاَك .  َتَقدَّ

 الذرح:
 مؽ السشرؾبات: أقؾل  سا قال السرشف رحسر ت 

 )إّن  وأخؾاتها  حؾ )إّن زيدا  قا ٌؼ . ا ؼ .ٔ
 خور )كان  واخؾاتها  حؾ )كان زيٌد قا سا  . .ٕ
 وتابع السشرؾب )الشعك والتؾ ضد والعظف والودل  .ٖ
  .العاقلَ مثال الشعك السشرؾب )رأيك زيدا   - أ

  .  َدرمثال التؾ ضد السشرؾب )رأيك زيدا   - ب

  .وعسرا  دا  مثال السعظؾف السشرؾب )رأيك زي - ت

  .زيدا  مثال الودل السشرؾب )رأيك أخاك  - ث
 وقد تقدم شرح ه ا  مر أو به ا   ؾن بحسد ت عز وجل وتؾؼيقر وعؾ ر قد ا تهضشا مؽ شرح السشرؾبات. 

  

 تاب املخفوضات

 ى تسييد ومبحثيؽ يذتسل عم

 السبحأ اْلول : الخفض بالحر  )حرو  الجر(

 السبحأ الثاني : الخفض باِللافة
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 تسييد
 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى: 

 . اَسِة ، َوَتاِبٌع ِلْمَسْخُ ؾضِ باإِلَض  الَسْخُ ؾَضاُت ّبلُّة َأْ َؾاٍل : َمْخُ ؾٌض باْلَحْرِف ، َوَمْخُ ؾٌض )

 الذرح:
 االلا أن لمخ ض )الجر   ووضؽ ال ّالَث لهسا  سا قال الذيُ  خالٌد األزهريُّ رحسر ت وهسا: 

سرري األول حررروف الجررر:  حررؾ )مررررُت بزيررٍد  )ذهوررك إلررى زيررٍد  سررر)زيٍد  سرري السثررالضؽ مجررروٌر بحرررف الجررر بررر)اللاء   .ٔ
 .ثا ي السي  )إلى و

السزرراف:  حررؾ )هرر ا  ترراُب زيررٍد  سررر )زيررٍد  مجررروٌر بالسزرراف، ال باإلضرراسة )مررا يقررؾل بعزررهؼ، سالسزرراف وهررؾ  .ٕ
 .ٜٜٔ )كتاب  هؾ ال ي جر السزاف إلير )زيد 

 .ٕٓٓساأللا أن ال ي خ زر هؾ ال ي خ ض الستوؾل التابع لمسجرور وأما  

                                                 

ٔ99
والزذسير ال قال الذيل خالد في الترريح قال ابؽ ىذام: وُيجرُّ السزا  بالسزا  إليو وفاقًا لديبؾيو وىؾ اْلصذح الترذال الزذسير بذو فذي نحذؾ )غلمذو(   

 يترل إال بعاممو ال بسعشى اللم خلفًا لمزجاج، وال باِللافة خلفًا لمدييمي وأبي حيان انتيى.

 يح أن السزا  إليو مجرور بالسزا  ال باِللافة" .وقال في متؽ الستسسة : "والرح 

 فالحاصل في السدألة أن في جر السزا  ثلثة أقؾال: 

 القؾل اْلول: وىؾ االصح أنو مجرور بالسزا  وىؾ قؾل سيبؾيو رحسو ه.

 وٌر بدب  إلافة )الكتاب( إليو ال بمفظ )الكتاب(.القؾل الثاني: أنو مجرور باِللافة وىؾ قؾل أبي حيان والدييمي فذ)زيٍد( مؽ قؾلشا )كتاُب زيٍد( مجر 

 وقد رده السحققؾن بسا تقدم عؽ ابؽ ىذام رحسو ه وبأّن اِللافة معشى والسزا  لفٌظ والمفظ أقؾى مؽ السعشى فيؾ الجار.

و)ِمْؽ( فذي )بذاب خذذٍ ( ْلن السعشذى  في )كتاُب زيٍد( ،  القؾل الثالأ: أنو مجرور بحرو  الجر السقدرة التي سشأخذىا إن راء ه في باب السزا  إليو كذ)اللم(

 )كتاٌب لزيد( و)باٌب مؽ خذٍ ( وبيذا القؾل أخذ ابُؽ الحاج  وىؾ قؾل الزجاج رحسيسا ه تعالى.

ٕٓٓ
 جُطحذغلُِٔجسٝزلأزذؼسلأٗٞجع ل)جُ٘ؼصلٝجُط٤ًٞدلٝجُؼطقلٝجُردٍ(للوإليػ ررحو: 

 قِل( نعت تابع )لزيٍد(.نحؾ )مررُت بزيٍد العاقِل( فذ )العا . ٔ

 نحؾ )مررت بزيٍد نفِدو( فذ )نفِدو( تؾكيُد تابع لذ )زيٍد(. . ٕ
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 السبحأ اْلول
 حرو  الجر

 تعالى:قال ابؽ آجروم رحسو ه  
 الَسْخُفؾَلاُت ثلثُة َأْنَؾاٍ  : َمْخُفؾٌض باْلَحْرِ  ، َوَمْخُفؾٌض باِِلَلاَفِة ، َوَتاِبٌع ِلْمَسْخُفؾِض ."

الذلِم ، بِسْؽ ، َوِإَلى ، َوَعذْؽ ، َوَعَمذى ، َوِفذي ، َوُربَّ ، َواْلَبذاِء ، َواْلَكذاِ  ، وَ  ضفَ باْلَحْرِ  ، َفُيَؾ : َما َيخ َفَأمَّا اْلَسْخُفؾُض 
 . "َوبُحُروِ  اْلَقَدِؼ ، َوِىَي : اْلَؾاُو ، َواْلَباُء ، َوالتَّاُء ، َوبَؾاِو ُربَّ ، َوبُسْذ ، َوُمْشذُ 

 الذرح:
                                                                                                                                                                             

 نحؾ )مررت بزيٍد وعسرٍو( فذ )عسرٍو( معظؾ  تابع لذ )زيٍد(. . ٖ

 نحؾ )مررت بأخيػ زيٍد( فذ )زيٍد( بدٌل تابع لذ )أخيػ(. .ٗ

 والقاعدة في العامل في التابع تقؾل :

 وبيان ذلػ أن : ؾ العامل في الستبؾ  إال البدل فالعامل ريو مقدر ، العامل في التابع ى 

ٔ. .) ٍَ  )العاقِل( في قؾلشا )مررت بزيٍد العاقِل( نعت مجروٌر والذي جره ىؾ الذي جر الستبؾ  )زيٍد

 وىؾ حر  الجر )الباء( فحر  الجر كسا جر )زيٍد( جر )العاقِل(. 

 فِدو( فيؾ تؾكيد مجرور ُجر بسا ُجر بو السؤّكد )أي الستبؾ  وىؾ زيٍد( والذي جره ىؾ حر  الجر )الياء(.وكذلػ )نفِدو( في قؾلشا )مررت بزيٍد ن .ٕ

 وكذلػ السعظؾ  )عسرٍو( في قؾلشا )مررت بزيٍد وعسرٍو( ُجر بالباء التي َجرِت السعظؾ  عميو وىؾ )زيٍد(. . ٖ

و عمى نية تكرار العامل، بسعشى أنشا نقدر عامًل مذذابيًا لمذذي عسذل فذي الُسبذَدِل مشذو فكأنشذا عشذدما وأما البدل في نحؾ )مررت بأخيػ زيٍد( ريقؾل العمساء: إن .ٗ

 زيٍد( بتكرير الباء .بأخيػ بأخيػ زيٍد( كأنشا نقؾل )مررت بنقؾل: )مررت 

سيبؾيو إن العامل فذي البذدل أيزذا ىذؾ العامذل فذي التذابع  فذ )زيٍد( مجرور بباء مقدرة تذبو التي ُجّر بيا السبدل مشو وقال ابؽ مالػ والسبرد وىؾ عاىر كلم 

 فالقاعدة عشدىؼ تقؾل )العامل في التابع ىؾ العامل في الستبؾ  مظمقا مؽ غير استثشاء لمبدل (.

 الحاصل أن لمجر عامميؽ فقج ىسا )حرو  الجر والسزا ( وأما )التابع لمسجرور( فيؾ مجرور بسا ُجر بو الستبؾ  إال البدل. 

ل
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 حروف الجر عذرون حرسا  جسعها ابُؽ مالػ رحسر ت تعالى بقؾلر: 
 حتى خبل حاشا عدا سي عْؽ عمى َهاَك حروَف الجرِّ وْهَي ِمْؽ إلى 
 ٕٔٓومتى       ولعلَّ   واللا  وال اُف  ْشُ  ُربَّ البلُم  ي واٌو وتاُمْ  مُ  

 وُ سضْك حروَف الجر أل ها: 
 .وهؾ األلا  تعسل الجر .ٔ
 أو أل ها تجر )معا ي األسعرال  إلرى )األ رساء  أي تزري ها وتؾلرمها إلضهرا  حرؾ )مرررُت بزيرٍد  سرر )اللراء  هري التري .ٕ

 وألجل ذلػ  ساها ال ؾسضؾن )حروَف اإلضاسة .،   أولمك معشى )السرور  إلى )زيدٍ 

 عسميا:
 إما: جرُّ آخر اال ؼ ال ي يمضها عسمها هؾ 

مقدرا   حؾ )ال ترى القاضري غبلمري  مرؽ قؾلشرا: )مرررت  جراأو .ٕ   عاهرا   حؾ )زيٍد  مؽ قؾلشا: )مررت بزيٍد .جرا   .ٔ
 تقؾم . به ا  )مررت بتأبَ  شرا   و)عجوك مؽ أنمحميا   حؾ )مررت  جرا أو .ٖ    بال تى والقاضي وغبلمي .

 طريقة اِلعراب
 : ا ؼ مجرور باللاء وعبلمة جر  ال درة الغاهرة.  زيدٍ ) : حرف جر موشي عمى ال در.  اللاء) مررُت بزيٍد: .ٔ
هرررا : ا رررؼ مجررررور باللررراء وعبلمرررة جرررر  ال دررررة السقررردرة مشرررع مرررؽ عهؾر   ال تى) مررت بال تى والقاضي وغبلمي: .ٕ

: معظؾٌف عمى ال تى والسعظؾف عمى السجروِر مجرور وعبلمة جر   درة مقردرة سري  القاضي)التع ر أل ر ا ؼ مقرؾر.
: معظررؾف عمررى )ال تررى  والسعظررؾف عمررى السجرررور مجررروٌر وعبلمررة جررر   درررة  غبلمرري) آخررر  مشررع مررؽ عهؾرهررا الثقررل.

 وهؾ مزاف و)الياء  مزاٌف إلير. ل بحر ة السشا لة ، شت ال السحمؽ عهؾرها ا مقدرة عمى ما قول ياء الست مؼ مشع
وشررري عمرررى الدررركؾن سررري محرررل : ا رررؼ إشرررارة م  ذا) مررُت به ا:)ها  مؽ )ه ا : حرف تشوير موشي عمى الدكؾن. .ٖ

 . جر بالياء

                                                 
 و شرط .)لعل( و)مىت ( ال يكوانف حرؼ جر إال يف لغة بعض العرب واألكثر يف )لعل( أف تعمل عمل )إف( واألكثر يف )مىت ( أف تكوف اسم استفهاـ أ ٕٔٓ
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 ر رررة )ترررأب  شررررا   ا رررؼ مجررررور باللررراء وعبلمرررة جرررر   دررررة مقررردرة سررري آخرررر  مشرررع مرررؽ عهؾرهرررا ح مررت بر )تأب  شرا  : .ٗ
وهك ا يقال سري إعرابرر سري بؿيرة الحراالت تقرؾل: )جراء ترأب  شررا  رأيرك ترأب  شررا   ستقرؾل: مرسرؾل أو مشررؾب  ٕٕٓالحكاية 
   .ٖٕٓو)تأب  شرا   مر ب إ شاد،  قدرة مشع مؽ عهؾرها حر ة الحكايةبحر ة م

سعرررل مزرررارل :  تقرررؾم) : حررررف مرررردرية و ررررب وا رررتؿلال موشررري عمرررى الدررركؾن. أن: ) عجورررك مرررؽ أن تقرررؾم .٘
وال اعل ضسضر مدتتر وجؾبا  تقدير  )أ ك .والسردر السؤول مؽ )أن تقرؾم  سري مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة الغاهرة ، 

 محل جر بر )مؽ  والتقدير )عجوك مؽ ؾيامػ .

 تشبيو:
 الحغَك أنَّ اإلعراب السحمي يكؾن سي: 

 األ ساء السوشية  حؾ )ه ا .  .ٔ
)تررأب  شرررا   عمررؼ عمررى رجررل )الخضررُر  ررازٌل  عمررؼ عمررى ،)جرراد الحرر ُّ  عمررٌؼ عمررى رجررٍل  ؾحرروسرري السر ررب اإل ررشادي   .ٕ

 كتاب.
، مرررا،  ررري لرررؾ    رية هررريمرررردري ومرررا بعرررد . والحرررروف السررررد السرررردر السرررؤول: مرررؽ حررررف .ٖ )أن  حرررؾ)أْن، أنَّ

 .الستقدمتقؾم 
 أقدام حرو  الجر : 

 لى قدسضؽ:مؽ حضث جرها لمغاهر أو لمسزسر إحروف الجر تشقدؼ   
، التاء،  ي، لعّل، أمتى .القدؼ اْلول  : ال يجر إال الغاهر وهي: )مش ، ُم ، حتى، ال اف، الؾاو وُربِّ

 وقد جسع أكثرها ابُؽ مالػ رحسر ت تعالى بقؾلر: 
 وال اَف والؾاَو وُربَّ والتَّا مشْ  مْ  وحتى ْص ُر خْ ابالغاهر  

 يؾِم الخسيس  أو )مشُ  يؾِم الخسيس . : )ما رأيتر م ْ سسثال: )ُمش ، مُ     .ٔ
   )حتى حضٍؽ .ال جرِ  مثال )حتى : ) بلٌم هي حتى مظمعِ  .ٕ
 مثال )ال اف : )مثُل  ؾر   سذكاٍة  )زيٌد  األ ِد .  .ٖ

                                                 
 لو.أي حكاية االسؼ عمى ما كان قبل نقمو لمعمسية فذ )تأبج( فعل ماٍض، و)ررًا( مفعؾل بو فمسا نقل ىذا السرك  لمعمسية بقي عمى حا 202
 وىؾ ما ترك  مؽ: )مبتدأ وخبر( نحؾ )الخيُر نازٌل( عمؼ عمى كتاب. أو )فعل وفاعل أو ناو  فاعل( نحؾ )تأبَّج ررًا( عمؼ عمى رجل. 203
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 )والذسِس وضحاها  )والتضِؽ والزيتؾن  )والراساِت ل ا  . رررر وهي واو القدؼرررر  مثال )الؾاو :   .ٗ
  ريؼ لقضتر. ُربَّ رجلٍ    مثال )ُربَّ   .٘
}ترا(هِل لقرد آّررك ت عمضشرا{ وأمرا )كري، ولعرل، ومترى  سدريأتيػ شررحها سري  ترب  ررررر وهري تراء القدرؼرررر  مثال )التاء :  .ٙ

 أخرى.
  يجر الغاىر والسزسر وىي بقية حرو  الجر: القدؼ الثاني

  .وهي:  )مؽ، إلى خبل، حاشا، عدا، سي، عؽ، عمى، البلم، اللاء
 { سر )مؽ  األولى جرت الزسضر والثا ية جرت الغاهر. ؾحٍ ومؽ  شػمثال )مؽ : قؾلر تعالى }وم .ٔ
سرر)إلى  سري اآليرة األولرى ،  مررجعكؼ جسيعرا {ِت تعرالى }إلرى يررد عمرؼ الدراعة{ وقؾلرر  يرمثال )إلى : قؾلر تعالى }إل .ٕ

 جرت الزسضر وسي اآلية الثا ية جرت الغاهر.
 ، حاشا، عدا  تقدم سي باب اال تثشاء.مثال )خبل  .ٖ
غررؾٌل{ سررر)سي  سرري اآليررة األولررى جرررت الغرراهر  اضهرررزق ررؼ{ وقؾلررر تعررالى }ال س الدررساءِ مثررال )سرري  قؾلررر تعررالى }وسرري  .ٗ

 وسي اآلية الثا ية جرت الزسضر.
سررر)عؽ  سرري ،  {شرررعورضرؾا  هؼ{ وقؾلررر تعرالى }رضرري ت عررشالسررؤمشضؽمثرال )عررؽ  قؾلررر تعرالى }لقررد رضرري ت عرؽ  .٘

 اآلية األولى جرت الغاهر وسي الثا ية جرت الزسضر.
 تحسمؾن{ سر )عمى  األولى جرت الزسضر والثا ية جرت الغاهر. ال مػِ وعمى  يرمثال )عمى  قؾلر تعالى }وعم .ٙ
   ات واألرض{ ممػ الدسؾ  ر{ وقؾلر تعالى }لاألرضما سي الدسؾات وما سي  مثال )البلم  قؾلر تعالى } لا هللِ   .ٚ

 جرت الغاهر والثا ية جرت الزسضر.ى سر )البلم  األول
{ سر )اللاء  سي اآليرة األولرى جررت الغراهر ػوقؾلر تعالى }سإما   هوؽَّ ب بشؾرهؼ{مثال )اللاء  قؾلر تعالى }ذهَب ت  .ٛ

 وسي اآلية الثا ية جرت الزسضر.

 

 



 

ٖ98 

 :ٕٗٓمعاني حرو  الجر

 معاني )ِمْؽ(: .ٔ

  حؾ أخ ت مؽ الدراهؼِ . التب يض ب.    حؾ  رت مؽ اللررةِ . لغايةابتداء ا أ.
اِن{ بيان الجشس ج.   حؾ ما جاء ي مؽ أحٍد. زاودة د.   حؾ قؾلر تعالى }ساجتشوؾا الرجَس مؽ األّو

 ررح معاني )مؽ(: .ٔ

وال ايرة سري هر ا اللراب هري ،  زمشرة أحيا  رامكشة  ثضرا  وسي األسي األ  ت ؾن )مؽ  البتداء ال اية: ابتداء الغايةالسعشى اْلول :   أ. 
 و)السقدار الزمشي  حضشا  آخر عمى حدب الدياق.،    حضشا  )السداسة السكا ية

 :  الغاية السكانية )مؽ البتداء ءمجي أوال  

ْوتررَدأ الدضر يقتزي اال تقال مؽ مكان الى آخرر سربل برد لتحققرر مرؽ  قظرة يُ ،   إذا قال قا ل: ) رت مؽ الوضِك إلى السدجدِ 
 و)السدرجد  )الوضرك وبذيؽ ،  مشها وأخررى ُيشتهرى إلضهرا. سسكران االبترداء هشرا )الوضرك  ومكران اال تهراء أو الشهايرة )السدرجد 

السدرراسة أو ) ال ايررة السكا يررة ) أعشرري الودايررة والشهايررة والسدرراسة  يظمرر  عمضهررا ا ررؼ) مدرراسة محرررؾرة. سسجسررؾل هرر   الثبلّررة
ايرة معضشتران ومدراسة تررل هر   السكا يرة تذرتسل عمرى مكران محردود لرر بدايرة و هسال ايرة ،  كرا ي )السقدار السأو السكا ية 

سرردخؾل )مررؽ  عمررى )الوضررك  يرردل  ،  ّررة مررؽ برراب تدررسية ال ررل با ررؼ الجررزءسررإطبلق ال ايررة عمررى هرر   األمررؾر الثبل ،  بتمررػ
 .عمى أّن )الوضك  هؾ  قظة الوداية أي أول جزء مؽ أجزاء ال اية السكا ية

 : الغاية الزمانية)مؽ(البتداء  ءمجيثانيًا: 
 . )العرذر  و هايترر الرذبحسال ايرة الزما يرة هري الرزمؽ السعرضؽ الر ي بدايترر ) إذا قمك: ) اسرت مؽ الرلِا إلى العررِر 

دايررة : )تت ررؾن مررؽ  قظررة الوفالغايذذة الزمذذا نيذذةسمررر  قظتررا ابتررداء وا تهرراء زمشضترران ويشحرررر بضشهسررا مقرردار زمشرري يرررمهسا. 
يرشررد إلررى أنَّ هرر    العرذذر( سذذافرت مذذؽ الرذذبح إلذذى  سرري قؾلشررا: )الرذذبحعمررى) )مذذؽ(سرردخؾل و قظررة الشهايررة ومررا بضشهسا 

البتذذداء الغايذذة فذذي ت ررؾن) )مذذؽ(إذن،  الغايذذة الزمانيذذةمررؽ أجررزاء  أول جذذزء  هرري  قظررة الودايررة أي )الرذذبحال مسررة وهرري 
 .أحيانًا( وفي اْلزمشة اْلمكشة كثيراً 

                                                 
دل يذكر ؽبذه اغبروؼ إال ىذه  -على قدر راسخ من العلم وىو-الزـبشري رضبو هللا و  سنأخذ يف ىذا الدرس إف شاء هللا تعاذل معاين حروؼ اعبر كما ذكرىا الزـبشري رضبو هللا يف كتابو اؼبَُفص ل، ٕٗٓ

، ومن أفضل من تكلم يف حروؼ اعبر )دمحم األمُت اػبضري يف كتابو  اؼبعاين اليت سأذكرىا، وأما اؼبعاين الكثَتة اليت يذكروهنا للحرؼ فهي على قوؿ من يقوؿ بتناوب حروؼ اعبر والتحقيق خالفو
 ، وكذلك السامرائي يف كتابو القيم )معاين النحو( . النافع )من أسرار حروؼ اعبر (
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 أي الداللة عمى اللعزية:  التب يض:  لثانيالسعشى ا . ب

 حرؾ: ،    مكا هرا)بعذضحر سها ووضرع  مسرة  ة الب جزءا  مؽ السجرور بها مع لحأن يكؾن ما قومها سي ال : علمتيا
و درتظيع أن ،    )أي السجررور بهرا )الذدراىؼ  سهرؾ جرزء مرؽ الذدراىؼبعرض ) السذأخؾذ(سرر)،  الردراهؼ مؽخر ت أ

 . ٕ٘ٓاهؼ  قؾل: أخ ت بعض الدر 

 بيان الجشس. السعشى الثالأ : ج.

: أن ما قومها سي ال الب جشس عام يذسل ما ومعشى البيان  ، يرا اإلخلار بسا بعدها عسا قومها: أن  عبلمتر
{ وقد يكؾن العكس )أي ما اْلوثان مؽ الرجسبعدها)سسا قومها أكثر وأكور .  حؾ قؾلر تعالى:}ساجتوؾا 

سي اآلية األولى قد   الرجسسر،  اأساور مؽ ذى  ها  حؾ قؾلر تعالى قومها جشس عام يذسل ما بعد
ان ومؽ غضرها سجاءت   )اْلوثان(.السقرؾد هؾ الرجس(سوضشك أنَّ ) )مؽ(يكؾن مؽ األّو

وتدرتظيع أن تظور  العبلمرة الدرابقة ستقرؾل: ،  أسذاور( )غيذرأو )أسذاور( سي اآلية الثا ية جشس عام قد يكؾن  و)ذهب :
 .ٕٙٓ هباأل اور ال 

                                                 
ٕٓ٘
أُؾووٕٞ ٖٓ اُؼِٔبء ًبُضٓخشش١ ٝػجذ اُوبٛش ٝاُغٌب٢ً ٝاثٖ ٣ؼ٤ش ٝا٤ٌُب اُٜشاع٢ ٝاثٖ اُغشاط شبسػ ًزبة ع٤ج٣ٞٚ  ٝاثٖ ع٤ذٙ   

َِّ رجؼ٤غ ٓؼ٠٘ االثزذاء أ١ إ أطَ )ٖٓ( أُجؼؼخ: اثزذاء اُـب٣خ ، ألٕ اُذساْٛ ك٢ هُٞي أخزد ٖٓ اُذساْٛ: ٓجذأ ٝاثٖ اُؼشث٢ : هبُٞا ٝك٢ ً

ََّ رَْجِؼ٤ٍغ اْثزِذَاُء َؿب٣ٍَخ ،  ًُ  َّٕ ِ َح اْثزِذَاِء َؿب٣ٍَخ األخز ، أهٍٞ أٓب ارا ًبٗذ ُالثزذاء كوؾ كال ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُزجؼ٤غ هبٍ اثٖ اُؼشث٢  :  كَئ ًُ ٤ََُْظ  َٝ
 رَْجِؼ٤ًؼب

غ ساعغ ا٠ُ اثزذاء اُـب٣خ ًٔب ك٢ أُوزؼت  هبٍ اثٖ ٣ؼ٤ش : كئرا هِذ : أخزد ٖٓ اُذساْٛ ٝرٛت ثؼؼْٜ ا٠ُ ًٕٞ اُزجؼ٤هبٍ ٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ :

 دسٛٔب كبٗي اثزذأد ثبُذسْٛ ُْٝ ر٘زٚ ا٠ُ آخش اُذساْٛ كبُذسْٛ اثزذاء األخز ا٠ُ إٔ ال ٣جو٠ ٓ٘ٚ ش٢ء كل٢ ًَ رجؼ٤غ ٓؼ٠٘ االثزذاء "

هِذ 
ٕٓ٘
ٖ اُذساْٛ كل٢ األخ٤ش أُزجبدس أٗي اثزذأد األخز ٜٓ٘ب ٝإٔ األخز ًبٕ ُجؼؼٜب ال ٣ؤ٣ذ ٛزا اُلشم ث٤ٖ أخزد ثؼغ اُذساْٛ ٝأخزد ٓ 

ج٤٤ٖ ٌُِٜب ثخالف أخزد ثؼغ اُذساْٛ ال ٣لْٜ ٜٓ٘ب إال اُزجؼ٤غ هبٍ اُغٌب٢ً ك٢ ٓلزبػ اُؼِّٞ : ٖٓ الثزذاء اُـب٣خ، صْ رغزؼَٔ ُِزجؼ٤غ ُِٝز

ٓؼ٠٘ االثزذاء ، هبٍ أُجشد، ٝػجذ اُوبٛش، ٝاُضٓخشش١ : إ أطَ )ٖٓ( ً٘ؾٞ أخزد ٖٓ اُذساْٛ ٝػ٘ذ١ ػششٕٝ ٜٓ٘ب ُشعٞػٜب ػ٠ِ 

ب َؽِو٤ َٜ ٍَ اْخزََِلُٞا ك٢ِ أََّٗ هَب َٝ ِٙ أُجؼؼخ: اثزذاء اُـب٣خ، ألٕ اُذساْٛ ك٢ هُٞي أخزد ٖٓ اُذساْٛ: ٓجذأ األخز، هبٍ أثٞؽ٤بٕ :  َِٛز  ْٖ ِٓ برَا  َٓ وَخن ك٢ِ 

: ٍٍ ا َٞ باَلِد ؟ َػ٠َِ أَْه َٔ  ااِلْعزِْؼ

َٛب :  ٣َؼبػِ "  أََؽذُ جَوَبِء ك٢ِ " َشْشػِ اإْلِ
ُْ ٌَبُٙ أَثُٞ ا َؽ َٝ ب ،  َٜ ُْجَبه٢ِ َساِعغن إ٤َُْ ا َٝ ُْـَب٣َِخ ،  ب اْثزِذَاُء ا َٜ َّٕ أَْطَِ ِد .أَ جَّشِ ُٔ ُْ ْٖ ا  َػ

ِٚ َػْجذُ  هََطَغ ثِ َٝ  ، ٍِ ب َٔ ُْ ْٖ ا ِٓ  َٕ ب ًَ َّٕ اْثزِذَاَء أَْخِزى  ْؼَ٘بُٙ ك٢ِ اُزَّْجِؼ٤ِغ أَ َٓ ب ٣ُْؼَشُف َٝ َٔ إَِّٗ َٝ ُْـَب٣َِخ ،  ْٖ اْثزِذَاِء ا ْٖ " َػ ِٓ ْ٘لَيح "  ٍَ : اَل رَ هَب َٝ ُُْغْشَعب٢ِٗح ،  ِش ا ِٛ ُْوَب ا

َغبِص . َٔ ُْ ْٖ ا ِٓ َٝ ْٖ ااِلْشزَِشاِى اَُِّْلِظ٢ِّ  ِٓ  ٠َُ ْٝ َٛزَا أَ َٝ ِْ٘ظ ثِوَِش٣ٍَ٘خ ،  ُِْغ ُٕ ا ث٤ََب َٝ  اُزَّْجِؼ٤ُغ 

ُّ َطب ًَاَل ِٚ ٣ُِش٤ُش  إ٤َُِْ ِٖ اُغَّشَّ َٝ ِٚ " اِلْث ٣ْ َٞ ْٖ " َشْشػِ ِع٤جَ ٍِ " َػ ْؾُظٞ َٔ ُْ ُْؼََشث٢ِِّ ك٢ِ " ا ُٖ ا ٌَبُٙ اْث َؽ َٝ َِ " أ٣ًَْؼب ،  لَظَّ ُٔ ُْ  اطِ .ِؽِت " ا

عَ  َٝ َح اْثزِذَاِء َؿب٣ٍَخ رَْجِؼ٤ًؼب ،  ًُ ٤ََُْظ  َٝ ََّ رَْجِؼ٤ٍغ اْثزِذَاُء َؿب٣ٍَخ ،  ًُ  َّٕ ِ َٞ َطِؾ٤ؼن كَئ ُٛ َٝ  : ٍَ َّْ هَب ُِِزَّْجِؼ٤ِغ .صُ ب  َٜ ِغ٤ئَ َٓ ٌََش  ْٗ أَ َٝ اِع٢ّ ،  شَّ ِٜ ُْ ٤َب ا ٌِ ُْ ِٚ إ  َشٟ َػ٤َِْ

ُٚ ْٞ ٍَ ك٢ِ هَ َُِي ، كَوَب َٖ إ٠َُ رَ ْْ اُزَّْج٤ِ٤ ُٜ َسدَّ ثَْؼُؼ َٝ ٌُْظ " إ٠َُ " ،  ُِاِلْثزِذَاِء َػ ِػؼَْذ  ُٝ ب  َٔ إَِّٗ َٝ  : ٍَ ِٕ  هَب صَب ْٝ َ ْٖ اأْل ِٓ ْعَظ  َّٕ  رَؼَب٠َُ : ن كَبْعزَِ٘جُٞا اُّشِ { : إ

. ِٕ صَب ْٝ َ ْٖ اأْل ِٓ ْعَظ  ْْ اُّشِ ِٜ َشادَ اْثزِذَاُء اْعِزَ٘بثِ ُٔ ُْ  ا

ُُٜٞزل ْٔ ُُْج أََجحَخلج ب اَل ٣َِغ٢ُء إالَّ ثِزَ َٝ َٜ ك٢ِ ثَْؼِؼ َٝ ْوُظٍٞد ،  َٓ َؿ٤ُْش  َٝ اِػغِ ،  َٞ َٔ
ُْ ٞسن ك٢ِ ثَْؼِغ ا ُٔ ـْ َٓ ْؼ٠َ٘ ااِلْثزِذَاِء  َٓ  َّٕ َ ٍَ ثِأ ؾح ل.لَٔ

 
وىؾ التحقيق لسؽ  كسا قال الزجاج والرازي وغيرىسا  ذذ  ا بمغ الغاية في القذر والقبح والقذارة والخبأ  الذي مؽ حقو أن يجتش  ، وأصموالرجس في المغة م  ٕٙٓ

تبة القذر مؽ الرجس بفتح الراء ، وىؾ ردة الرؾت . يقال : سحاب رجاس إذا كان رديد الرؾت بالرعد فكأن الرجس ىؾ الذيء الذي قؾي  في درجة ور تأمل ذذ 



 

ٗٓٓ 

سررإذا طلقشررا الزرراب  الدرراب   ،  سبل مسدػ لها{مؽ رحسة قؾلر تعالى }ما ي تا ت لمشاس  )مؽ( البيانيةومؽ أمثمة  
 الرحسةُ .ال ي ستحر ت تعالى هؾ  قؾل: 

 :   الزيادةالسعشى الرابع :  د.
أ رررر يجرررؾز ح سرررر مرررع بقررراء السعشرررى  أخررر  ا معشرررى الحررررف الزا رررد مرررؽ قورررل وقمشرررا: ال يعشرررؾن برررر أ رررر ال سا ررردة لرررر برررل يعشرررؾن 

 األلمي، وأخ  ا أن سا دتر تؾ ضد الجسمة سزيادة الحرف بسشزلة ت رار الجسمة.
 إما أن: )مِذْؽ(سقالؾا: زيادة )مؽ( وقد سرل العمساء ال ا دة مؽ زيادة  

 أو لتعضضؽ إرادة الجشس. .ب               لتؾ ضد العسؾم.   .أ

 ررح ذلػ:
 مذا جذاء أحذد( قؾلشرا )،  )أحد( حؾ ٕٚٓبذاتو  اْللفام الدالة عمى العسؾمخل عمى ل ل مؽ : إما أن تد)مؽ(:    أ

أكردت هر ا العسرؾم سهري  )مذؽ(سرر أحذٍد(مذؽ ما جاء سقمرك ) )مؽ(تدل عمى عسؾم مؽ جاء. سإذا أدخمك  )فأحد(
ى يقرؾال إ سرا  حرؽ حترمذؽ أحذٍد . قؾلرر تعرالى }ومرا يعمسران إفادتيذا تؾكيذد العسذؾم ، أمثمة  )لتؾكيد العسؾم(هشرا 
 ستشة{.

                                                                                                                                                                             

اعتقاد إالىيتيا في ف والقبح والقذارة والخبأ ، والذرك باهلل دنس يري  الزسير ويمؾث القمؾب ، ويذؾب نقاءىا وطيارتيا كسا تذؾب الشجاسة الثؾب والسكان ،
" ىا ىشا لمِجشس ، سسى اْلوثان رجدًا عمى طريق ، عشى ) مؽ ( لمتبييؽ  ، والتقدير فاجتشبؾا الرجس الذي ىؾ االوثان" مؽ الشفؾس بسشزلة تعمق الخبأ باْلجداد 

السعشى بقؾلو ،  جعل  التذبيو ،  يعشي : أنكؼ كسا تشفرون بظباعكؼ عؽ الرجس وتجتشبؾنو ، فعميكؼ أن تشفروا عؽ ىذه اْلرياء مثل تمػ الشفرة ،  ونبو عمى ىذا
لمرجس وتسييز لو ، كقؾلػ : عشدي عذرون مؽ الدراىؼ ؛ ْلّن الرجس مبيؼ يتشاول غير  العمة في اجتشابو أنو رجس ، والرجس مجتش   ، وا ِمَؽ اْلوثان   بيان

ي تعريف ا الرجس ريء ، كأنو قيل : فاجتشبؾا الرجس الذي ىؾ اْلوثان  بغاية الجيد ، وفي ذكر االجتشاب وىؾ أن تكؾن في جان  والذيء اآلخر في جان  ، وف
لرجس مؽ اْلوثان(،  وإيقا  االجتشاب عمى الذات دون ال بادة أي لؼ يقل عبادة الرجس مؽ اْلوثان ، ما ال يخفى مؽ   بلم الجشس،  مع اِلبيام والتعييؽ )ا

 البالغة في التشفير عؽ عبادتيا

ٕٓ7
عسذؾم والذذسؾل ال تقذع إال ىشذاك نكذرات قاطعذة فذي الداللذة عمذى ال نقؾل: وقد يدأل سأل ما ىي اْللفام الدالة عمى العسؾم التي مثمت ليا بقؾلػ: ما جاء أحد؟ 

فذالسعشى ،  ما جاء أحذد، مذا جذاء َديَّذار، مذا جذاء َعريذ  بعد الشفي، ويتحتؼ أن َيْشَر َّ الشفي الذي قبميا عمى كل فرد مؽ أفراد مدلؾليا نحؾ )أحد، َديَّار، َعري ( نحؾ:

فسعشاىذا القظذع بعذدم ،  وكذذلػ )مذا حزذر أحذٌد أو عريذٌ  أو ديذاٌر(،  بعذدم مجذيء أحذد اىذا القظذع واليقذيؽفسعش،  في جسيع اْلمثمة الثلثة الدابقة )ما جاء أيُّ أحٍد(

 وإذا دخمت )مؽ( عمى ىذا الشؾ  أفاد تؾكيد العسؾم كسا سبق.، ومعشى )عري ( و)ديار( كسعشى )أحد(،  دةحزؾر الؾاحد وما زاد فل تحتسل نفي الَؾحْ 

 
 



 

ٗٓٔ 

سهر   الجسمرة )مذا جذاء رجذٌل(برل يحتسرل معشضرضؽ  حرؾ بذاتذو لفظ ال يذدل عمذى العسذؾمعمى  )مؽ(وإما أن تدخل    ب
 تحتسل معشضضؽ:

 .بل رجلن أو أكثر ما جاء رجل واحد:   ي الَؾْحدة أي أن يكؾن السعشى السعشى اْلول
 .ا جاء أيُّ رجلأْي م: أن يكؾن السعشى   ي الجشس السعشى الثاني

أي إذا  ، -أي التشرريص عمرى السعشرى الثرا ي- التشرريص عمرى العسرؾم أسرادتعمرى هر ا القدرؼ  (ؽْ )ِمذ سإذا دخمك 
إفادة )مذؽ( التشرذيص عمذى  ، ومؽ أمثمة  الجشس أسادت التشريص أن السراد   ي )مؽ(سزيادة  ما جاء مؽ رجل(قمك )
  {قٍ مؽ خل قؾلر تعالى }وما لر سي اآلخرة ، وال   ير{ مؽ بذيرٍ قؾلر تعالى }أن تقؾلؾا ما جاء ا ،   العسؾم
 التي ت ضد التشريص عمى العسؾم أو )مؽ  التي ت ضد تؾ ضد العسؾم  )مؽ(  وهي قؾلشا: - )مؽ(وه   التدسيُة لر 

 .زا دة  أحدُؽ مؽ قؾلشا: )مؽ-

 معشى )إلى(: .ٕ
سردخؾل )إلرى  ،سري قؾلشرا: ) ررت مرؽ الوضرِك إلرى السدرجِد  ية سري األمكشرة مثال ا تهاء ال ا، سي األزمشة واألمكشة  انتياء الغاية 

، ومثررال   رررت مررؽ اللررررِة إلررى ب رردادَ  عمررى )السدررجِد  يرردل عمررى أن )السدررجد  هررؾ  قظررة اال تهرراء أي هررؾ آخررر جررزء مررؽ أجررزاء ال ايررة السكا يررة
 .الغاية الزمانية قظة سي  آخر، ا تهاء ال اية سي األزمشة  رت إلى العرر

وهرؾ أشرهر معا ضهرا، ولرؼ يثورك لهرا اللررريؾن  .لذيء عؽ ريء وتعديتذو عشذواللعد  و السجاوزة معشى )عؽ(: .ٖ
و حرؾ )أطعسرر  ،  عرؽ القرؾس: أل رر يقر ف عشهرا بالدرهؼ ويلعرد الدرهؼ غضر ه ا السعشى. سسؽ ذلػ قؾلر: رمضرك 

ؾ هررا لمسجرراوزة عرردي بهررا: لررد، ول  عررؽ الجررؾلِ و دررا  عررؽ العررري  أل ررر يجعررل الجررؾل والعررري متلاعررديؽ عشررر.
 وأعرض، ، ورغب، ومال، إذا قرد بهسا ترك الستعم .  حؾ: رغوك عؽ المهؾ، وممك عشر.

 ٕٛٓعؽ مجرورىا بدب  الحدث قبميا( -مذكؾٍر أو غير مذكؾر-)ىي ُبْعُد ريء  
أي  . )رميذذُت الدذذيؼ عذذؽ القذذؾسر عررؽ مجرورهررا بدرروب الحرردث قومهررا : مرر  ؾ )أي بعررد شرريء  فسثذذال االول   أ

)بدذذب  هررؾ القررؾس،  عذذؽ مجرورىذذا(هررؾ الدررهؼ، ) بعذذد رذذيء مذذذكؾر(جرراوز الدررهُؼ القررؾس بدرروب الرمرري. سررر)
 هؾ الرمي. الحدث قبميا(

                                                 
 حاشية اػبضري على ابن عقيل . ٕٛٓ



 

ٕٗٓ 

أي جاوزتررػ  رلذذي ه عشذذػ(عررؽ مجرورهررا بدرروب الحرردث قومهررا : ) غضررر مرر  ؾر)أي بعررد شرريء  مثذذال الثذذاني   ب
وهررؾ ال رراف سرري عشررػ،  )عذذؽ مجرورىذذا(ة،   هررؾ السؤاخرر )بعذذد رذذيء غيذذر مذذذكؾرسررر،  السؤاخرر ة بدرروب الرضررى
 هؾ الرضى.)بدب  الحدث قبميا( 

 وعميػ أن تتشبو إلى أمر ميؼ وىؾ أن السجاوزة ليا نغران : 
 وهررؾ األكثررر_  حررؾ رمضررك الدررهؼ عمررى القررؾس ، وا ررررف عشررر : أي تر ررر ،  اإلبعرراد إمررا أن تر ررز سضهررا عمررى _

 وعدل عشر : أي ابتعد .

  وا ظبلقر  حؾ } وما يشظ  عؽ الهؾى { أي ما يرردر  ظقرر عرؽ هرؾى ،  ال عللدور مكان أن تر ز عمى وإما
يؼ إال عؽ مؾعدة وعدها إيا  { أي إال لادر  عرؽ وعرد ، قمرك هر ا عرؽ عمرؼ أو   و اشئ} وما  ان ا ت  ار إبرـا

 عؽ جهل : أي قؾال لادرا و اشئا عؽ عمؼ أو جهل . 
أي تر ررر، بخرربلف  انرذذرَ  عشذذو(تقررؾل:)تؾضررحها  :  ٜٕٓبتعرراد ة واالليررػ مجسؾعررة مررؽ األمثمررة عمررى السجرراوز وإ
معشررى )رسعررر عشررر بعررد أن  رران عميررر قال تعررالى  )ولذذعو عشذذو(تقررؾل: ،    سررإن معشررا  ذهررب إليرررانرذذر  إليذذو)
)انتقذل عشذو وابتعذد عشذذو وتقرؾل: ،  ولذعو عميذو(بخرربلف )ويزذع عذشيؼ إصذرىؼ واْلغذلل التذي كانذت عمذييؼ }

،  ومذذال إليذذو( )عذذدل إليذذوأي ابتعررد عشررر بخرربلف  )عذذدل عشذذو ومذذال عشذذو(تقررؾل: ، و  ونذذأى عشذذو وانحذذر  عشذذو(
 إذا حمك رغوتػ ؼير أي أردتر. رغبت ريو(وتقؾل: )،  إذا ابتعدْت رغوتػ عشر وجاوزتر )رغبت عشو(وتقؾل: 

جعمررر قررد  كدذذاه عذذؽ العذذري(وتقررؾل:)، جعررل الجررؾل مشررررسا  تار ررا  لررر قررد جرراوز   ٕٓٔ أطذذْذَعَسو عذذؽ جذذؾ (وتقررؾل:)  
 .ٕٔٔأي عدا مشر إليَّ حديثٌ أخذت عشو حديثًا( وتقؾل: ) ،  تراخى عشر
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ٕٔٓ
 إذا جئت بذ)مؽ( بأن تقؾل: )أطعسو مؽ جؾ ( كانت البتداء الغاية ْلن الجؾ  ابتداء اِلطعام. سؤال: ما الفرق بيؽ )أطْذَعَسو مؽ جؾ ( و)أطعسو عؽ جؾ (؟ 

عذذدا الذذذيء ، فسعشذذى )أطعسذذو عذذؽ جذذؾ ( أبعذذد وإذا جئذذت بذذذ)عؽ( بذذأن تقؾل:)أطعسذذو عذذؽ جذذؾ ( فذذالسعشى أنَّ )اِلطعذذام( صذذر  )الجذذؾ (، ْلنَّ )عذذؽ( لسذذا  

فسعشاه ابتداء اِلطعام كان مؽ الجؾ  أي أنو كان جاوعًا فأطعسو، ولذيس معشذاه أنذو أبعذد الجذؾ  عشذو فقذد يكذؾن أطعسذو  )الجؾ (عشو)بالظعام( وأما )أطعسو مؽ جؾ (:

ى أن قريذذا إمذا كذانؾا فذي جذؾ  رذديد وخذؾ  رذديد فأنقذذىؼ مشذو أو أن مكذانيؼ ، فالسشة في أطعسذو مذؽ جذؾ  أبمذغ فيذي تذدل عمذ ولؼ يذبعو أي لؼ يبعد الجؾ  عشو

  تعالى مشو باعتبار أنو واد غير ذي زر  ومحاط بالعرب مؽ كل مكان عرلة ْلن يكؾنؾا في خؾ  رديد وجؾ  رديد بحد  مكانيؼ ومؾقعيؼ فأنقذىؼ وخمريؼ ه

ٕٔٔ
فَذػ السدألة جاوزتو بدب  التعمؼ السذُعذَبذذَّر عشذو باْلخذذ وإما مجازيةكسا ذُ كِذر  إما حقيقيةثؼ السجاوزة   وعردا مشرر إلري   كذ)أخذت العمؼ عؽ زيد(. كأنو لسا عَذرَّ
ريردق أنو بعذد رذيء ونحؾ )سألتو عؽ كذا( فاْلولى أن يقال في معشاىا )كأنػ لسا سألتو جاوزتػ السدألة بدب  الدؤال ويمزم مؽ مجاوزتيا لػ مجاوزتػ إياىا، ، 

 .ىؾ الدؤال عؽ السجرورو 



 

ٖٗٓ 

 
   

 اال تعبلء معشى )عمى(: .ٗ
 ، واال تعبلء  ؾعان :  سالدضؽ والتاء زا دتان ال لمظمب ،)العمؾ( االستعلء

 .سجازي الشؾ  الثاني االستعلء الب (    حقيقي الاالستعلء الشؾ  اْلول :    أ
 زيذد عمذى الجبذل(و حرؾ ) )زيذٌد عمذى الدذظح( حرؾ  نفس السجرور حداً إن  ان العمؾ عمى   :ياالستعلء الحقيق - أ

و حررؾ )زيررد عمررى ،   حررؾ قؾلررر تعررالى: }سررإذا ا ررتؾيك أ ررك ومررؽ معررػ عمررى ال مررػ{،  عيذذره( حسمذذو عمذذىو حررؾ )
 ال رِس  سر)زيٌد مدتعٍل عمى ال رس .

  :واالستعلء السجازي  - ب
كرأّن الرديؽ عربل  ور لرر، ولر ا تقرؾل العررب  ،   حرؾ )زيرد عميرر ديرؽ   معشذى السجرور العمؾ عمى نفس إن كان .ٔ

 عميذو القرذاص(  و)عمي قزذاء الرذلةومشر ) ر وتشي الديؾن  أ ر يحسل ّقل الديؽ عمى عشقر أو عمى عهر 
مرى وأ  ر  ال تعبل ر عمضهؼ مؽ جهة األمر سإّن أمرر  أع عمييؼ أمير(ومشر )،  لسؽ تمزمرة ألنَّ الحقؾق  أ ها راكل

{ اال رتعبلء أولئػ عمى ىذدىومشر قؾلر تعالى }ٕٕٔ{ الرجال قؾامؾن عمى الشداءومشر قؾلر تعالى }،  مؽ أمرهؼ
سهرؾ  بيان لتسكشهؼ مؽ الهدى وا تقرارهؼ عمير حضث شلر حالهؼ بحال مرؽ اعتمرى الذريء ور لرر )عمى ىدى(سي 

أ رر اتخر  الزربلل مر ؾبرا  يقرؾد  الرى  رل  أي )ىذؾ عمذى لذلل(تقرؾل: متسكؽ مشر يشظم  سي أي مكران شراء ، 
مرش سس ؼيرر ال مخمرص لرر  معشا  أ رر  راق  سري الزربلل  رقؾطر سري المجرة ىؾ في للل( ؾء بخبلف قؾلػ:)

 احتؾا  احتؾاء الغرف عمى ما سي داخمر. قد الزبللمشر و 
ر الدربلم } أو أجرد  حرؾ قؾلرر تعرالى حاكيرا عرؽ  رضد ا مؾ رى عمير عمى ما يقرب مؽ السجرورإن كان العمؾ أو  .ٔ

سري هر   اآليرة مدرتعسل سري اال رتعبلء السجرازي أي شردة )عمذى(  وحررف الجرر ٖٕٔأي هاديرا عمى الشار هدى { 
 القرب مؽ الشار قربا  أشلر اال تعبلء، وذلػ أن ُمذعل الشار يدتد ي مشها لبل تشارة بزؾ ها أو لبللظبلء بها.

                                                 
هم أمراء عليهن أي شأهنم القياـ عليهن  ابألمر والنهي وتوجيهن وأتديبهن واألخذ على أيديهن ورعايتهن والدفاع عليهن ، مثل قياـ الوالة على الرعية ف ٕٕٔ

 ودينعوهنن من الفساد ويقوموف عليهن آمرين انىُت حافظُت ورؤساء واغباكموف عليهن واؼبؤدوف غبقوقهن  اغبافظوف الراعوف اؼبدافعوف عنهن  ، يلزموهنن حبقوؽ هللا
 مدافعُت  كما يقـو الوالة على الرعية ، صيغة فع اؿ للمبالغة يف القياـ ابلشيء .

ٕٖٔ
أّن أىل الشار يدتعمؾن  ا ُىًدى   أي ىاديا ودليل ومرردًا ييديشي و يدلشي الظريق ْلن الظريق كانت قد خفيت عميو ومعشى االستعلء في ا َعَمى الشار   

ُمذِعل الشار يدتدني مشيا  السكان القري  مشيا أو ْلّن عادة السرظمي الدنؾ مؽ الشار واِلررا  عمييا، أي رّدة القرب مؽ الشار قربًا أربو االستعلء ، وذلػ أنّ 
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ل 
 ٓؼ٠٘ )ك٢(:  .٘

)وهررؾ  أي كسذذا يحذذؾي الغذذر ئا  يحؾيررر آخررر  سررا يحررؾي اإل رراُء مررا سرري داخمررر }عمررى أن شررض)فذذي( ترردل :  الغرريذذة 
 )وهؾ الذيء ال ي يؾضع ؼير{السغروَ  ال بلف  
 والغررية نؾعان: 

 .السعادُن في جؾِ  اْلرض() زيٌد في البيِت( حؾ ):  حقيقية - أ
جا ررب وهرر ا سرري داخررل  بررر مررؽ  ررل محرري  مكرران كررأن الزرربلل{   حررؾ )ُأوَلِئررَػ ِسرري َضرربَلٍل ُمِوررضؽٍ  مجازيذذة - ب

وه ا يدل عمرى  ثررة الزربلل وأ هرؼ متسكشرؾن سري الزربلل غضرر مش  رضؽ عشرر محري  بهرؼ ، محاط  الزبلل
 .ٕٗٔجعمك الحاجة مكا ا  لمسذي سأمذي في حاجتػ(و حؾ ) إحاطة الغرف بسغروسر ، 

األمر مذرتسل عمرى الشغرر ل ثررة الشغرر والتعسر  ؼيرر والتردبر سر جعمك األمر محربل  لمشغرر سأنغر في أمرك(و حؾ ) 
 .اشتسال الغرف عمى مغروسر 

 والغررية تشقدؼ الى قدسيؽ آخريؽ: 

 .الدبت  ولقد عمستؼ الذيؽ اعتدوا مشكؼ في:  حؾ قؾلر تعالى }.زمانية ٕ .الساء في الؾعاِء( حؾ ) مكانية: .ٔ

(: شىمع .ٙ  التقمضل أو الت ثضر:معشى )ُربَّ  وهؾ  )ربَّ
 ) فالتقميل والتكثير يفيؼ مذؽ الدذياق ال م  السرادواْلصح أن القريشة ىي التي تحدد  لمتقميليل وق لمتكثير قيلمعشى )ربَّ

  ومعشاىا في السذيؾر : التقميل ال التكثير ، خلفًا لزاعسو، وقال أبؾ حيان  نحؾ )ُربَّ رجٍل كريؼ لقيتو(مؾلؾ  )رب( 

                                                                                                                                                                             

و لتمقي الؾحي استدعاًء بشؾر في عمسة رمزًا عمى أنو سيتمقى ما بو وإعيار الشار لسؾسى رمز رباني لظيف إذ جعل اجتلب، للستشارة بزؾويا أو للصظلء بيا 
 . اليدى العغيؼ عمى اِلطلقإنارة ناس بديؽ صحيح بعد عمسة الزلل وسؾء االعتقاد ، وقد أليؼ سيدنا مؾسى ىذه القؾلة طالبا ىدى الظريق فيدي 

 
غباجتك وسعيت يف حاجتك ، يلوح لك الفرؽ واضحا كما أشار إليو الرضي ، قاألوؿ قاؿ يف كتاب )من أسرار حروؼ اعبر( ولعلك حُت تقارف بُت سعيت  214

ووجدانو ، فهو يعيش فيها أظهر ؾبرد االىتماـ ابلسعي إلقباز ىذه اغباجة ، والثاين تفرغ تفرغا كامال ، وطرح كل ما سواىا ، وانشغل هبا انشغاال ملك عليو فكره 
 ويتحرؾ من خالؽبا . 
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 سرر فذي الذدنيا عاريذٌة يذؾم القيامذة( اسذيةٍ )يذا ُربَّ كقؾلر لمى ت عمير و مؼ  فسؽ استعساليا لمتكثير)  )ربَّ
و حررررؾ قؾلررررر لررررمى  وإ سا  ا ك سي الحديث لمت ثضر أل ر مدؾق لمتخؾيم ، والتقمضل ال يشا لر ،  لمت ثضر

 ،  )ُرّب ُمَبمذٍَّغ أوعى مؽ سامع(ت عمير و مؼ 

  رب لديٍ  لدوٍق  الٍا لقضتر   . ومؽ استعساليا لمتقميل( 
 

 :معاني )الباء( .ٚ
  حؾ  توُك بالقمِؼ. مع اإللراقاالستعانة  .أي التر  بر ب)بو داٌء( وه ا السعشى ال ي ارقها  حؾ  اِللراق .أ
  حؾ خرج بعذضرترِر، و حؾ دخل بثياِب الد ر، و حؾ اشترى ال رس بدرجرِر. مع اإللراقالسراحبة  .ج
  حؾ قؾلر تعالى }ك ى بجهشَؼ  عضرا { ألمها   ى جهشُؼ. زاودة د.

 :والزيادة والسراحبة واالستعانة اِللراقمعاني )الباء( وىي 
 ما قوَمها بسا بعَدها رؾق لسهي تدل عمى  :: معشى اِللراقالسعشى اْلول - أ

وقرد ت رؾن لئللرراق وحرد  أو مرع اال رتعا ة أو مرع السرراحلة أو ت رؾن  اِللرذاق معشى اللراء الر ي ال ي ارقهرا هرؾ 
 معر زا دة.

 ، فقال   سيبؾيو رحسو هواقترر عميو وما ذ ر مؽ معاٍن أخرى َتْحسل ه ا السعشى،  اِللراق هؾ يمعشى اللاء الر يد
 )خرجذذذت بزيذذذد(،قؾلرررػ:  مثالهرررا  "وإ سرررا هررري لئللرررراق واالخرررتبلط... ومرررا اتدرررع مرررؽ هررر ا سررري ال ررربلم سهررر ا ألرررمر" 

خرتبلط ال ي ارقهرا  رؾاء تجمرك سري ، سسعشرى اإللرراق واال ي ألزقك ضربػ إيا  بالدؾط  أودخمت بو( )ولربتو بالدؾط)
 ّٕ٘ٔؾب مؽ الحؿيقة أم تؾارت سي دّار مؽ التجؾز .

 واِللراق نؾعان:
  إذا ؾلزك شضئا  مؽ جدسر أو عمى ما يحلدر مؽ ّؾب أو  حؾ . وهؾ أبمغ مرؽ أمدكت بزيدٍ :  حؾ قؾلػ )حقيقي .ٔ

 ؾ ألرقك القؾس بال راء ، والخذلة بالجدار ، و ح   السشع مؽ اال رراف مشعا  باتا  أمدكت بو  ألن معشى ))أمدكتو
                                                 

ىذا كالـ دقيق لو انصرفت اؽبمم إذل  وقاؿ يف كتاب من أسرار حروؼ اعبر " الشحؾ الؾافي ومن معاين النحو ،  (، تاب أسرار حروؼ اعبرمن ك)ىذا من  ٕ٘ٔ
جوز يف اغبروؼ بدال سرار التتتبعو يف النصوص اليت ال تظهر فيها حقيقة اإللصاؽ ، واستيحائو فيما اشتبو دبعاين أخواتو  من اغبروؼ ، لكاف أمامنا ثروة ىائلة من أ

 من القوؿ بتعدد معانيها ونيابتها عن غَتىا . 
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  .تعمقت بو وتذبثت بوو حؾ )
، و حررؾ لظ ررك بررر ،  أي ألرررقك رأستررػ بررر َرأفذذَت بذذو(و حررؾ ) ،  أي التر  بخمر برَبِخَل بو( :  حؾ قؾلػ )مجازي  .ٕ

سرا  وأدمترر ولرؼ تتؾقرف ورأسك بر ، } وقد أحدؽ بي {، } وبالؾالرديؽ إحدرا ا{  أي ألررقك رأسترػ ولظ رػ وإحدرا ػ برر وبه
وايزرا التعديرة باللراء أدل عمرى  سي جسيع رحمة حياتػ ولؼ ت ارقر سي لحغرة مرؽ لحغاترر وهر ا معشرى اللراء مرؽ االلرراق 

 .  ٕٙٔ مؽ السحدؽ إليو وحبو لو ومراحبتو، سأ ك تمسا قرب السحدؽ القرب مؽ السحدؽ إلير لسا سضها مؽ إلراق 
بسعشرى ألررقك مرروري بسكران يرَقرْرُرب مشرر ولريس السعشرى أ رػ ألررقك  ت بو(مرر ومؽ التؾ ع سي اإللراق قؾلػ ) 

   دػ بر سي مرورك.

 السعشى الثاني: االستعانة: - ب
) ررررررررررررراسرت بالظرررررررررررررا رة  و)قظعرررررررررررررك  :لحرؾل السعشى ال ي قومها  حؾ ما بعد الباء ىؾ اآللةاال تعا ة بأن يكؾن  

 ،بالرور والربلة{بالدكضؽ  و)كتوك بالقمؼ  و حؾ قؾلر تعالى }وا تعضشؾا 
 .  أّن معشى اإللراق ال ي ارقهاى ويجب أْن ال تشد 

 السعشى الثالأ: السراحبة: - ت
هرري ا زررسام شرريء آلخررر ا زررساما  يقتزرري تبلزمهسررا سرري أمررر يقررع عمضهسررا معررا ، أو يقررع مشهسررا معررا   السرذذاحبة:و 

 عمى غضرهسا، أو يترل بهسا بشؾل مؽ أ ؾال االترال.
 مكا ر سبل يت ضر السعشى. )مع(ووضع  مسة  )الباء(يرا ح ف حرف الجر  : أنوعلمة السراحبة 
مرع الزرسضر السدرتتر سري محرل  ررٍب  بدذلم(أي مرع  ربلم. والجرار والسجررور ) اهذبج بدذلم  حؾ قؾلرر تعرالى } 

ارجذذذذذذذذذذذذع و حررررررررررررؾ ) وهي تدل عمى مراحلة الدبلم زمؽ الهوؾط ،  أي ممتلدا  بدبلم )اهبج(أل ر حال مؽ ساعل 
مع الزرسضر السدرتتر سري محرل  ررب أل رر حرال مرؽ ساعرل  بعشاية ه(أي مع عشاية ت. والجار والسجرور ) ية ه(بعشا

                                                 
يف )أحسن هللا قاؿ )أحسن إليو ، وأحسن لو ، وأحسن إليو ( ا } واحسن كما أحسن هللا إليك {، } إف أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإف أسأمت فلها {  فإذل ي ٕٙٔ

 صاحبو  وىو اؼبناسب للسياؽ فكما أوصل هللا إليك اإلحساف أوصلو لغَتؾ ، والالـ يف } ألنفسكم أي إيصاؿ اإلحساف وإهناءه إذلتفيد معٌت اإليصاؿ  إليك { 
تفع بنتائجو سواه ومن مث ،وؽبا { الآية قصد هبا بياف أهنم خيصوف أنفسهم ابإلحساف واإلساءة وال يتعدى إذل غَتىم ، فإحساف اؼبرء ال جيٍت شبرتو غَته ، وال ين

 اسيئو لى اختصاص احملسن إبحسانو ، ودل يقصد إلصاقو هبم وال إيصالو إليهم حىت ذبيء الباء أو إذل  ، قاؿ يف معاين النحو : معناه أنكم دل تجاءت الالـ دالة ع
 غَتكم وعن ألحد وإمنا أسأمت لكم أي خصصتم أنفسكم ابإلساءة قاؿ يف الكشاؼ : أي اإلحساف واإلساءة كالىم ـبتص أبنفسكم ال يتعدى النفع والضرر إذل

 علي هنع هللا يضر : ما أحسنت إذل أحد وال أسأت إليو وتال ىذه الآية . 
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وقذذد دخمذذؾا بذذالكفر وىذذؼ قذذد خرجذذؾا بذذو و حررؾ قؾلررر تعررالى } واللاء تدل عمى مراحلة العشاية لزمؽ الرجؾل ، ارجع()
أي دخمرؾا ممتلدرضؽ برال  ر  )دخمذؾا(ب حال مؽ ساعل الجار والسجرور مع الزسضر السدتتر سي محل  ر )بالكفر( 

  مررع الزررسضر )بآالتيذذا. سالجررار والسجرررور ارذذترى الذذدار بآالتيذذا(و حررؾ)،   خذذرج زيذذد بثيابذذوأي ومعهررؼ ال  ررر  قررؾلهؼ )
ل ررؽ  وال تررشس أن اإللررراق واالخررتبلط ال ي ارقهررا،  ٕٚٔ )الذذدار(السدررتتر سرري محررل  رررب أل ررر حررال مررؽ الس عررؾل وهررؾ 

 .ٕٛٔمعشى مع  ىهشا عم التر ضز
                                                 

 وىو: األصح كما قاؿ اػبضري رضبو هللا ما قالو الليثي رضبو هللا: تػُْعرُب )ابء اؼبصاحبة( مع ما بعدىا حااًل دائماً أـ يف ذلك تفصيل؟ىل  . ٕٚٔ
موضع فػ)مستَقر( أي يكوف يف  لعاملا غَت مشاركة يف معٌتوؿ الفعل( مصاحباً )جملرورىا( زمَن تعلقو بو من إذا قصد بػ)ابء اؼبصاحبة( ؾبرد كوف )معم .ٔ

اعبار واجملرور متعلقاف فػ)لغو( أي  -أي مشاركة )معموؿ الفعل( )جملرورىا( يف )معٌت العامل(-.وإف قصد مشاركتو فيو ٕكجميع األمثلة السابقة.  نصب على اغباؿ
ىو )اشًت(.إف كاف اؼبعٌت )اشًت الفرَس مْصَطَحباً  العاملىو )سرجو(. ؾبرور الباءىو )الفرس(. معموؿ الفعلكبو )اْشًَتِ الفرَس بسرجو(. يح ذلك ابؼبثاؿ:توض .ابلفعل

 .ؿبل نصب ألنو حاؿاؼبستًت يف فاعبار واجملرور مع الضمَت  -أي الشراء يقع على الفرس ويتبعو السرج من غَت شراء أي دل يتسلط الشراء على السرج-بسرجو( 
.وأما كبو )منُت ابلعمامة( واجملرور متعلقاف بػ)اْشًَتِ( فاعباروأما إف كاف اؼبعٌت )اشًِت الفرَس واشًِت سرَجو معًا( أي أف  الشراء متسلط على )الفرس( وعلى )السرج( 

ار واجملرور ابلعامل )منت( ألف  اؼبعٌت )منت مصاحباً للعمامة( وليس اؼبعٌت )منُت وانمْت وال جيوز تَػَعلُّق اعب .حاؿفاعبار واجملرور مع الضمَت يف ؿبل نصب ألنو 
 العمامُة(.

ٕٔ8
٣ٌٝلرسللإٔلللررؾق مرا قوَمهرا بسرا بعرَدها: جُرر١لضردٍلػ٤ِرٚلجُررحءلٛرٞجإلُصرحملجُلسملذ٤ٖلجإلُصرحملٝذر٤ٖلجُٔصرحدرسل)جُٔلذعرس(ل لإٔلل

بسعشرى ألررقك مرروري  مذررت بذو() فَت بذو(أ) ر   :( أو مجازيا أمدكت بزيدٍ )٤حل لُصٞهحلدو٤ولٗلٌحىجوعدـ  ل٣ٌٕٞلك٤ٚلٓ حُططٚل
اإِلْلراق لسرا وَأكثر ما َتِرد بسعشى قال لدان العرب : " بسكان يرَقْرُرب مشر وليس السعشى أ ػ ألرقك   دػ بر سي مرورك.

وبسعشى مؽ َأجل وبسعشى سري ومرؽ وعرؽ  والُسخاَلظة الُسبلبدةوقد َتِرُد بسعشى  ُذِكر َقْومها مؽ ا ؼ َأو سعل بسا ا زسك إلير
  "ومع

ىي انزسام ريء آلخر انزسامًا يقتزي تلزميسا في أمر يقع عمييسذا معذًا، أو يقذع مشيسذا معذًا عمذى غيرىسذا، أو يترذل  و اؼبصاحبة: أما 
 ٝضع٠ٔلجُرحءلجُط٢لُِذحٍلأٝلجُط٢لذٔؼ٠٘لٓغلٓلرَللاغباؿ عالمتها: أف يصلح يف موضعها "مع"، ويغٍت عنها وعن مصحوهبابيسا بشؾ  مؽ أنؾا  االترال.

كحُطس٤ًصلك٢لجُٔصحدرسلػ٠ِلجُٔؼ٤رسلٝإٔلل) أي : مع ضَبِْده ، أو : ُمَصِاحباً ضَبَد رب ك ( ظرذحٕلهللالٝذذٔدٙل.  اغبصاف بسرجو أي مع سرجو  كبو : بعتك 

حللػِر٠لجُٔ حُطرسلٝجُٔلذعرسلٝلػردّلجُٔلحزهرسلٝئٓرحلُصرٞملشر٢ءلش٤ثحلٓغلش٢ءللٓرغلٓلدظرسلجالُصرحملأ٣ضرحل،لٝجُطس٤ًرصلكر٢لجالُصرحملئٓر

ذش٢ءلل،لٝهحٍلالذٖلػحشٞزلاللكسملذ٤ٖلجإلُصحملٝجُٔصحدرسلٝجُٔلذعسل"لٝجألٍٝلٛٞلجُر١لػ٤ِٚلجٜٔٞزلجُؼِٔحءلل٣وٍٞلجُلو٤سلػ٢ِلٛرح٢ٗ ل

 لٗذرٞللكحإلُصرحملكورط،لللصرحدرسلك٤ٜرحلئُصرحمٓػ٘ردٗحلٝ،لللئُصرحملٓؼرٚلٓ حُطرسلٝثررٞشلٝدٝجّ،لٝػ٘ردٗحلللئُصحملكوط٣ٌٖٔلإٔلٗوٍٞلػ٘دٗحل

} وبالؾالرديؽ  لٗذٞلجدعرٖلذر٢ل،لزأفلذر٢ل،لللٝجإلُصحملجُر١لٓؼٚلٓ حُطسلٝثرٞشلٝدٝجّ)ٓسزشلذص٣دل(لأ١لأُصوصلٗلعيلذٚلك٢لٓسٝزىل،ل
  وهر وأمذا السرذاحبة التذي معيذا إلرذاق سهشا ال يبلحل معشى )مع  سميس السرراد أحدرؽ معري أو رأف معري ، إحدا ا{  

السرررراحلة قرررد تظرررؾل وقرررد ال تظرررؾل  و:  حرررؾ بعترررػ ال ررررس بدررررجر سرررالتر ضز هشرررا عمرررى معشرررى مرررع  ررررجر مرررع مبلحغرررة 



 

ٗٓ8 

 الزايدة )التوكيد(:اؼبعٌت الرابع للباء ىو التوكيد أي أبف تكوف زائدة وقد تقدـ شرحها وإعراهبا. الرابع: - ث

، )ىؾ كالبحر جؾدا ( وما ذكر مذؽ معذان أخذرى ترجذع ليذذا السعشذى  نحؾ زيٌد كاْلسدِ   التذبيومعشى )الكا (: .ٛ
 .ٜٕٔيو فييا معشى التعميل فيي أصالة تكؾن لمتذبيو وأحيانا مع التذب

 معاني )اللم(: .ٜ
  حؾ الحسد هلل. االستحقاق .ج        حؾ الدرُج لمدابِة. ربو السمػ ب.       حؾ السال لزيٍد. الِسمػ أ.
 :واالستحقاق وربو السمػ الِسمػمعاني اللم وىي  -

 هلل مررا سرري الدررساوات ومررا سرري األرض  )سمررػ ِمْم ررا  حؿيؿيررا   حررؾإذا وقعررك بررضؽ ذاتررضؽ إحررداهسا تَ  الذذلم لمسمذذػت ررؾن  - أ
 .سزيد بسمػ الديارة  )الديارة لزيد(

  الغذذل  لمكتذذاِب   و))البذذاب لمذذدارِ إذا وقعررك بررضؽ ذاتررضؽ إحررداهسا ال ترررَسمػ ِمم ررا  حؿيؿيررا   حررؾ  لذذذبو السمذذػوت ررؾن  - ب
لزيرد )و  أ را لرػ) ، و أ رك لري)مرػ  حرؾ سْ ال يُ  مرراحب مردخؾل الربلم أو برضؽ ذاترضؽ و  سالدار وال تاب ال يسم ان 

 ٕٕٓ  لزيٍد أخٌ }ِإنَّ َلُر َأب ا{ ، }َسِإْن َ اَن َلُر ِإْخَؾٌة{ )و  ابؽ

                                                                                                                                                                             

ٝٗذٞ}جٛرطلذعلّل{لكحُطس٤ًصلػ٠ِلٓصحدرسلجُعلّلٌَُلٛرٞاٚل)أ١لٓغلظلّ(للٓرغلٓلدظرسلجالُصرحمل،لٝ)جزجرغلذؼ٘ح٣رسلهللال(لااللراق ، 

أَُخرَٞىلذي٣رحض٢ل{لل}غلٓلدظسلجالُصحمل،لٝك٢لأ١لٓصحدرحلُؼ٘ح٣سلهللالأ١لٓغلػ٘ح٣سلهللالٓ َٝ ٓرغلٓلدظرسلجإلُصرحمللجُررحءلُِٔصرحدرسلجذٛدلأََٗصل

ؼِرنلجُلرح٢ٗلإٔل٣ط،ٖٝٓلجظطؼٔحٍلجُٔصحدرسلٓغلجالظطدجٓسلٓحلذًسٙلجُط٤ر٢لضؼ٤ِوحلػ٠ِلهٍٞلجٌُشحفلك٢لجُرعِٔسللػ٘دلذًسٙلذرحءلجُٔصرحدرسلل)

ْ٘رُصُل»ذٜحلضؼِنلجُدٖٛلذحإلٗرحشل لأهسأ،لًٝرُيلهٍٞلجُدجػ٢لُِٔؼسض لذحُسكحءلٝجُر٘ر٤ٖ،لٓؼ٘رحٙللك٢لهُٞٚ ل)ضَ (لػ٠ِلٓؼ٠٘ لٓطرّسًحلذعْلَّللاَّ ِٖ ْٛ ذِحُدُّ

خلصخ،لٖٓلهُْٜٞ لًلّلػسذر٢،لأ١لكصر٤هحٍلجُط٤ر٢ لهُٞٚ ل"لأػسخل"لأ١لأكلأػسظصلِٓطرعحلذحُسكحءلٝجُر٤ٖ٘،لٝٛرجلجُٞجٚلأػسخلٝأدعٖ

ك٢لهصدلجُٔطٌِّْ،لكٔؼ٘حٙلًَلدسفلٓٔرحلأضٌِّرْلذرٚلذؼردلجُطعر٤ٔسلأهردزللصحدرسلضوطض٢لجالظطدجٓسألٕلذحءلجُٔ،له٤َ لئٗٔحلًحٕلأػسخلٝأدعٖ؛لليل

(لوظرٞززلجُٔإٓ٘رٕٞل ِٖ ْٛ ْ٘رُرُصلذِحُردُّ (لجٗطٜر٠ل،لل[لأ١لض٘ررصلثٔحزٛرحلٝك٤ٜرحلجُردٖٕٛ٘ك٤ٚلذعْلهللا،لكل٤ٚلضؼ٤ْٔلجُلؼَلٓغلجُطع٤ٔس،لًٔحلك٢لهُٞٚل)ضَ

ُؼِٔحءلٝٛٞلٝجضخلك٢لًلّلُعحٕلجُؼسخل،لكحإلُصرحمل٣عرط دٓٚلجُؼِٔرحءلذرأًلسلٓرٖلٓؼ٘ر٠لٝئٕلُرْلأهٍٞلٛرجلٓحللٛرجلٓحلظٜسل٢ُلٖٓلػرحزجشلج

 ٣صسدٞجلذٚلل.
مهور الكاؼ للتشبيو ومن أحسن من عرب { قاؿ اعب ٓٔٔوَف )َونُػَقلُِّب َأْفِئَدتَػُهْم َوَأْبَصاَرُىْم َكَما دَلْ يُػْؤِمُنوا ِبِو َأو َؿ َمر ٍة َوَنَذرُُىْم يف طُْغَياهِنِْم يَػْعَمهُ مثل قولو تعاذل}  219

الكاُؼ يف ؿبل النصِب على أنو نعٌت ؼبصدر ؿبذوٍؼ منصوٌب بال يؤمنوف وما مصدريٌة أي ال يؤمنوف بل يكفروف كفرًا كائناً ككفرىم أوَؿ عن ىذا أبو السعود بقولو )
" أقؾل ولؾ تأممت اآلية لرأيت فييا وإن كان استعساليا ريو قميًل  والكا  في ا كسا   ذكرنا أنيا لمتعميل ، وىؾ والح، وقاؿ أبو حياف :  مرةٍ 

 كل القؾليؽ صحيح وال مشافاة بيشسا فيي تذبيو وفييا معشى التعميل ومثميا ا واحدؽ كسا احدؽ ه إليػ   ا واذكروه كسا ىداكؼ   .

 أيزا .  االختراصوتسمى الـ  ٕٕٓ
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 .الذكر ع(و) الحسد ع(إذا وقعك بضؽ ذات ومعشى  حؾ ) للستحقاق وت ؾن  - ت
 بذاطالتعمذق واالرت ،  والسراد باالختراص االختراص بلم  الم السمػ وربو السمػ واالستحقاقوقد يعورون عؽ ) 

واالختررراص سرري الرربلم بررأن ترردل عمررى اختررراص شرريء بذرريء هررؾ معشررى الرربلم وتدررسضتها ممررػ وشررلر ممررػ وا ررتحقاق 
 .الظبلح 

لٓؼ٠٘ل)جُطحءلٝجُٞجٝلٝجُرحء( 

 :ومعشاىا القدؼالباء والؾاو والتاء  .ٓٔ
و حررؾ ،  (غيسذا كيذدا ع أقدذؼ بذاهلل إنَّ الكذافريؽ يكيذدون لإلسذلم حرؾ ) التذاءو الذؾاوو البذاءحرروف القدرؼ أشرهر  

 تاهلِل لقد أثرك ُه عميشا .و حؾ قؾلر تعالى }، ٕٕٔ اوالذسِس ولحاىا قؾلر تعالى 
 وهي: التاءوالؾاو  تسضزها عؽ)باء القدؼ( هشاك خرؾليات لر

 مثال جر الباء لمغاىر)باهلل ْلفعمؽَّ كذا(.،  بخل  الؾاو والتاء فل يجران إال الغاىر الباء تجر الغاىر والسزسر - أ
ومثرررال جررر الرررؾاو والترراء لمغررراهر قؾلررر تعرررالى ،  بذذذػَ  يذذذا ربَّ ْلنرذذرنَّ ديشذذذػ اِلسذذلم(اء لمزررسضر )مثررال جررر اللررر 

 )تاهلِل(.و حؾ  والذسِس ولحاىا()
 بخبلف الؾاو والتاء ؼيجب ح ف سعل القدؼ معهسا. أْن يذكر معيا فعل القدؼ ويجؾز أن يحذ  الباء يجؾز - ب

 باهلل ْلفعمؽَّ كذا(.مثال ح ف سعل القدؼ مع اللاء )،  أقدؼ باهلل ْلفعمؽَّ كذا()مثال ذ ر سعل القدؼ مع اللاء  
 و حرؾ قؾلرر تعرالى } اوالذذسِس ولذحاىا قؾلر تعالى  مح وف  مثال ح ف سعل القدؼ مع الؾاو والتاء وهؾ دا سا   

 .ٕٕٕ عميشا  تاهلِل لقد آثرك هُ 
 قان ب عل القدؼ السح وف وجؾبا  تقدير  )أقدؼ . ل مشهسا جار ومجرور متعم والذسِس، تاهلِل(سر) 

                                                 
قمر إذا تالىا والنهار إذا جالىا{ نعترب الواو األوذل أي واو)والشمس( حرؼ جر وقسم، وأما الواوات األخرى يف كبو قولو تعاذل } والشمِس وضحاىا وال ٕٕٔ

 وىي واوات: )والقمر، والنهار( فهي عاطفة.
 تقوؿ يف إعراب قولو تعاذل حاكياً عن إخوة يوسف }اتهلِل لقد آثرؾ هللا علينا{. ٕٕٕ

واجملرور متعلقاف بفعل ؿبذوؼ وجوابً تقديره  واعبار،   : لفظ اعباللة اسم ؾبرور ابلتاء وعالمة جره كسر اؽباء(هللا.) . فتح: التاء حرؼ جر وقسم مبٍت على ال( اتهلل)
: فعل ماض مبٍت على الفتح، والكاؼ: ضمَت متصل مبٍت على الفتح يف ؿبل نصب ألنو (آثر): الالـ واقعة يف جواب القسم ،)قد( حرؼ ربقيق.(لقد، ) )أقسم(

صبلة )لقد آثرؾ هللا( صبلة جواب القسم ال ؿبل ؽبا من اإلعراب وجواب القسم دائماً ال  : لفظ اعباللة فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة. ( هللا)فعوؿ بو.م
 ؿبل لو من اإلعراب.
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بذاهلل سذاعِد )وهؾ الر ي يكرؾن جؾابرر إ ذرا يا  .  حرؾ ) الباء ىي الحر  الؾحيد الذي يدتخدم لمقدؼ االستعظافي - ت
)البذاء والتذاء وأما غضر اال تعظاسي)وهؾ ال ي يكؾن جؾابر جسمة خورية  ؼيدتخدم لرر األحررف الثبلّرة ،  الفقيَر(
 كجسيع األمثمة الدابقة، وشرح ه ا وت رضمر سي  تٍب أخرى إن شاء ت.  والؾاو

 معشى )ُمشذُ ، ُمْذ(: .ٔٔ
 سي الزمان  قؾلػ ما رأيتر مش  يؾِم الجسعة وم  يؾِم الدوك. البتداء الغاية)مْ  ومشُ   

 :مذ ومشذ ليسا ثلثة استعساالت 
 وعبلمة ذلػ جر ما بعدها . يدتعسبلن حرسضؽ ألمضضؽ .ٔ
 وعبلمة ذلػ مجيء ا ؼ مرسؾل بعدهسا .  ن ا سضؽ غضر عرسضؽيدتعسبل .ٕ
 وعبلمة ذلػ مجيء جسمة سعمية أو ا سية بعدهسا .  يدتعسبلن ا سضؽ عرسضؽ .ٖ

 الذرح:

 االستعسال االول: .ٔ
 )مذذ(سرر )مذا رأيتذو مشذذ يذؾِم الجسعذة(  )مذا رأيتذو مذذ يذؾِم الجسعذة حرؾ ويجذر مذا بعذدىسا  ،  يدتعسلن حذرفيؽ أصذمييؽ 

ا ررررررؼ مجرررررررور، والجررررررار والسجرررررررور  )يذذذذذذؾِم( ،  حرف جر موشي عمى الزؼ )مشُذ(و،  موشي عمى الدكؾن  حرف جر
 )رأيت(.متعمقان بر

 ويذترط لمجر بذ)مشذ ومذ(:
 أل ر ضسضر. مشذه(، )ُمذهال ضسضرا ، سبل يرا  اسسًا عاىراً أن يكؾن السجرور  - أ
 .س وقتا    أل ر ليمذ البيِت أو مشذ البيتِ سبل يرا ) وقتاً  وأن يكؾن  - ب
 .أل ر غضر متررف -يد  حر يؾم معضؽتر - مذ سحرَ سبل يرا ) ٖٕٕ متررفاً  وأن يكؾن  - ت
 أل ر موهؼ. )مذ زمؽٍ ، مشذ زمٍؽ(ال موهسا  سبل يرا  معيشاً  أن يكؾن  - ث
 أل ر مدتقول. مشذ غٍد( )مذ غدٍ ال مدتؿلبل  سبل يرا  ماليًا أو حالراً وأن يكؾن  - ج

 
                                                 

 اؼبراد ابؼبتصرؼ ما يصلح أف يكوف ظرفا وغَت ظرؼ . ٖٕٕ



 

ٗٔٔ 

لجالظطؼٔحٍلجُلح٢ٗ ل .ٕ

وذلػ إذا لؼ يقع بعدها جسمة بل وقع بعدها ا ؼ مرسؾل : ؽ الغرؼية عة د)أي لبل سية السجر ؿ٤ش ظشك٤ٖ ٣غزؼٔالٕ اع٤ٖٔ
خورررررررررررررر مرسرررررررررررررؾل  : (يؾمُ ): ا ؼ موشي عمى الدكؾن سي محل رسع أل ر موتدأ. فذ)مذ(:  )ما رأيتو مذ يؾُم الخسيس( حؾ 

، و ر لػ يقرال إذا دايُة عدِم الرؤية يؾُم الخسيسب :والتقدير : مزاف إلير. الخسيسِ .)وعبلمة رسعر الزسة وهؾ مزاف 
 ويذترط سي مرسؾعها هشا ما يذترط سي مجرورها.،   )مذمكان  )مشذ(وضعشا 

 يدتعسلن اسسيؽ عرفيؽ. االستعسال الثالأ: .ٖ

 معشذذى ال لفغذذاً  ررر)جاء ، أو  لفغذذًا ومعشذذى مذذاضوذلررػ إذا وقررع بعرردهسا جسمررة ا ررسية أو سعميررة ماضررؾية )أي سعمهررا  
 لسزارل ال ي بسعشى الساضي .)كا

 (.دعؾتشي)أسرعت إليػ مشذ  .دعؾتشي(أسرعت إليػ مذ ) لفغًا ومعشىسسثال الساضؾية  
 عرف موشي عمى الزؼ سي محل  رب. و)مشذ( ،  عرف موشي عمى الدكؾن سي محل  رب )مذ(سر 
 )دعذؾتشي(مزراف وجسمرة   )مذذ ومشذذو رل مرؽ ،  )أسذر (متعمر  بال عرل قومرر وهرؾ  مذذ، مشذذ(و ل مرؽ الغررسضؽ ) 

 مزاف إلير.
 .وال يرح أن تقع السزارعية السدتقبمية بعدىسا 

 الحاصل:
  شغر: مذ، مشذ(إذا أرد ا أن  عرف  ؾل ) 

 سإن  ان ما بعدهسا جسمة سهسا عرسان.  .ٔ

 : وإن  ان ما بعدهسا م ردا   .ٕ

 رؼية ويعربان موتدأ.سهسا ا سان مجردان عؽ الغوإن رسعا   ،جر  سهسا حرسا سإْن جَررَّا

 وبه ا بحسد ت تعالى ا تهضشا مؽ شرح معا ي حروف الجر .
  تقديؼ حرو  الجر مؽ حيأ اْلصالة والزيادة 

 تشقدؼ حروف الجر إلى ّبلّة أقدام مؽ حضث ألالتها وعدم لالتها : 



 

ٕٗٔ 

حررروف جررر شرروضهة  : القدررؼ الثالررث  ٖ: حررروف جررر زا رردة  القدررؼ الثررا ي  ٕحررروف جررر ألررمية  القدررؼ األول : (ٔ
 :  ّؼ يأتي شرحر بالزا د وإليػ جدوال يؾضا ال روق بضشها 

 ة بالزاود يحرو  الجر الذبي حرو  جر الزاودة  حرو  الجر اْلصمية 

الجذذذذذذر إال جسيذذذذذذع حذذذذذذرو  
 ة بالزاودة يالذبي الزاودة و

ىذذذي )مذذذؽ ، البذذذاء، الذذذلم ، 
الكذذذذذذا  ( فيذذذذذذذه تدذذذذذذتعسل 

 زاودة وأصمية 

ال عشذذذد  سذذذيبؾيو ، )خذذذل،  لذذذؾ ىذذذي )رب( داوسذذذا ، 
 عدا ، حارا ( عشد ابؽ ىذام 

حذذذر  الجذذذر اْلصذذذمي يذذذأتي 
بسعشذذذى جديذذذد يكسذذذل معشذذذى 

 عاممو نحؾ مررت بزيد 

ال يذذذأتي بسعشذذذى جديذذذد إنسذذذا 
يؤكد معشى الجسمذة نحذؾ مذا 

 جاء مؽ رجل 

يأتي بسعشى جديد مدتقل وىؾ التقميل أو التكثير 
سذذتثشاء فذذي فذذي ُربَّ  ، االمتشذذا  فذذي )لذذؾال( ، )اال
 خل ، عدا ، حارا عشد ابؽ ىذام (

يحتذذذذاج مذذذذع مجذذذذروره إلذذذذى 
 متعمَّق أي عامل يتعمق بو 

ال يحتذذاج مذذع مجذذروره إلذذى 
 متعمَّق 

ولذذلػ سذسيت  ال يحتاج مع مجذروره إلذى متعمَّذق
 ربيية بالزاود 

فذذي نحذذؾ : مذذررت بزيذذد : يقذذؾل 
الشحذذذاة )بزيذذذد( مفعذذذؾل بذذذو غيذذذر 

لذذي صريح والسحققؾن يقؾلؾن ا
فذذذي محذذذل نرذذذ  ىذذذؾ السجذذذرور 

، وفذذي )ُمذذذرَّ وىذذؾ مذذذذى   فقذذج 
بزيذذد( زيذذد فذذي محذذل رفذذع ناوذذ  

وأمذذا كسذذا قذذال البرذذريؾن فاعذذل  
ابؽ مالػ وابذؽ ىذذام ناوذ  عذؽ 
الفاعذذذذذذل والبرذذذذذذريؾن يقؾلذذذذذذؾن 
الجذذار والسجذذرور فذذي محذذل رفذذع 

   ناو  فاعل

يكذذذذذذذؾن لمسجذذذذذذذرور محذذذذذذذل 
إعرابذذي آخذذر مذذع ذلذذػ الجذذر 

ابذذي المفغذذي ، والسحذذل اِلعر 
اآلخذذر إمذذا أن يكذذؾن فذذاعل 
أو مفعذذذذذؾال أو مبتذذذذذدأ ولذذذذذؾ 
مشدذذذؾخا نحذذذؾ )مذذذا يذذذأتييؼ 
مذذذذؽ ذكذذذذر ( ذكذذذذر مجذذذذرور 
لفغا مرفذؾ  محذل عمذى أنذو 

 فاعل 

مثذذذل الزاوذذذد ففذذذي نحذذذؾ ) رب كاسذذذية فذذذي الذذذدنيا 
عاريذذذة يذذذؾم القيامذذذة ( )كاسذذذية ( مجذذذرور لفغذذذا 

 مرفؾ  محل عمى أنو مبتدأ 

فرجذل مجذرور وفي نحؾ )رب رجذل كذريؼ لقيذت ( 
 لفغا مشرؾب محل عمى أنو مفعؾل بو 

)زيد( مجرور لفغذا  وفي نحؾ قام القؾم خل زيد ٍ 
 مشرؾب محل عمى االستثشاء 
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 ررح الجدول : 
 تشقدؼ حروف الجر مؽ حضث ألالتها وعدم ألالتها إلى ّبلّة أقدام: 

 : حروف جر شوضهة بالزا دة.ؼ الثالأالقد : حروف جر زا دة.القدؼ الثاني حروف جر ألمية. القدؼ اْلول:
 .   )خبل، عدا، حاشا  عشد ابؽ هذام هي جسيع حروف الجر الدابقة إال} )ُربَّ ، حرو  الجر اْلصمية: .ٔ
   وه   تدتعسل زا دة وألمية.مؽ، الباء، اللم، الكا : هي )حرو  الجر الزاودة .ٕ
 ، خبل وعدا وحاشا عشد ابؽ هذام ٕٕٗ عشد  ضوؾير : هي )رب دا سا ، لؾالحرو  الجر الذبيية بالزاودة .ٖ

 الفروق بيؽ حر  الجر اْلصمي والزاود والذبيو بالزاود :  
ال  حر  الجر الزاوذد،  بزيد  حؾ: مررت يأتي بسعشى جديد يكسل معشى عاممر حر  الجر اْلصميالفرق اْلول :  - أ

بالزا ررد يررأتي بسعشررى  حذذر  الجذذر الذذذبيو  ، لٍ مذذؽ رجذذمررا جرراء  يررأتي بسعشررى جديررد إ سررا يؤ ررد معشررى الجسمررة  حررؾ:
 : وال يتأّر السعشى األلمي بح سر ومعشا   مدتقل جديد

()التقمضل أو الت ثضر سي)     خل وعدا وحارا ، اال تثشاء سي لؾال، االمتشال سي)ُربَّ

ػ قا رل: )حزرَر ل هرؼ هر ا  قرؾل: إذا قرال لر :حر  الجر اْلصمي يأتي بسعشذى جديذد يكسذل معشذى عاممذووبيان ذلػ : أن 
السداسُر  ّؼ َ كَرَك سهر   الجسمرة م ضردة، ول شهرا تلعرث سري الرش س عردة أ رئمة وهري: مرؽ أيرؽ حزرر؟ أمرِرَؽ القريرة أم 
مؽ السديشرة أم مرؽ بمرد آخرر؟ أحزرر بالدريارة أم باللراخرة أم بالظرا رة؟ سرإذا قرال لرػ: )حزرر السدراسُر مرؽ القريرةِ   

  )أي ابتداء الغايذة  ، ابتداء السجيءأتا ا بسعشى سرعي جديد وهؾ) )مِذْؽ( سإنَّ بعض الشقص يزول ، سحرف الجر
سررررشقص معشررررؾّي آخررررر يررررزول ويحررررل    ، في سيارةٍ   ، سإذا زاد سقال )حزر السداسُر مؽ القريِة )القريةوهؾ 

   رران سرري شرريء )السدذذافر  ،سررر)فذذي  بدرروب وجررؾد حرررف الجررر األلررمي الغرريذذةمحمررر معشررى سرعرري جديررد وهررؾ )
، لهرا معراٍن تغهرر بدروب غضرهرا أي بدروب الجسمرة الترري حذرو  الجذر اْلصذمية، وهكر ا بقضرك  الدذيارة ؾيرر وهرؾيح

و رر لػ  ، هررؾ مررا دل عمررى معشررى سرري غضررر )أي بدرروب غضررر   الحذذر :تؾضررع سضهررا، وقررد تقرردم سرري أول ال ترراب أنَّ 
ل يجمذذ  معشذذى جديذذدًا فذذ  الزا رردالجررر  ،  أمررا حرررف التقمضررل أو الت ثضررر سرري )رب  الذرروير بالزا ررد يررأتي بسعشررى جديررد

                                                 
 إذا جاء بعدىا ضمَت جر كبو )لواله ، لوالىا ، لوالمها (.  تعترب حرؼ جر شبيو ابلزائد عند سيبويو (لوال) ٕٕٗ
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زا رد لرؼ يرأت بسعشرى سرعري  فذذ)مؽ( رجرٍل  مذؽ حرؾ )مرا جراء ، وإنسا يؤكذد ويقذؾي السعشذى العذامَّ فذي الجسمذة كميذا 
   بل جيء بر لتؾ ضد الجسمةكذ)ابتداء الغاية أو التب يض أو البيان

 ررلحان الرر ي أ رررى بعوررد  لرريبل مررؽ  إذا حرر سشا حرررف الجررر األلررمي يختررل السعشررى س رري }  :الفذذرق الثذذاني - ب
سربل  حرف الجرر الزا رد إذا ح سشاالسدجد الحرام إلى السدجد األقرى { يختل السعشى بدقؾط )مؽ  )إلى   ، وأما 

يلقررى السعشررى األلررمي  سررا هررؾ، ويجررب أن  مذذا جذذاء رجذذٌل(: )سرري )مررا جرراء مررؽ رجررل    يتررأّر السعشررى، سمررؾ قمررك
ر  )السعشى اْلصمي(تشتلر الى قؾلشا  ر ح سر عمى الجسمة ل ؽ ح سر ال يرّؤ سالحرف الزا د لر معشى ببلغي مهؼ يّؤ

عمررى السعشررى األلررمي، و رريأتيػ هشررا وسرري  تررب أخرررى إن شرراء ت  أنَّ الحرررف الرر ي  ررسؾ  زا رردا  لررر سؾا ررد غضررر 
ت ضررد تقؾيررة السعشررى  زا رردة )البذذاء(سررراوكفذذى بذذاهلل رذذييدًا   و السثررال الدرراب  قؾلرررُر تعررالى،  التؾ ضررد عشررد السحققررضؽ
، ومثمذذو حذذر  الجذذر ه تعذذالى كفايذذة تامذذة مذذؽ جيذذة الذذذيادة  ( كفذذى )كفذذى ُه رذذييدًا وتأكضررد  س أ ررػ قمررك:

 الذبيو بالزاود في نحؾ )رب رجل كريؼ لقيتو ( .

 لزاوذدحذر  الجذر ا، رَعمرَّ  )أي عامل يتعم  برر يحتاج مع مجرور  إلى مرُت حر  الجر اْلصمي:   الثالأالفرق  - ت
 حذر  الجذر الذذبيو، أل ر لمتأكضرد ولريس إليررال معشرى األسعرال إلرى األ رساء  حتاج مع مجرور  إلى مرُترَعمرَّ ال ي

 .ول لػ  سي شوضها  بالزا د أل ر ال يؾلل معشى األسعال إلى األ ساء  بالزا د ال يحتاج مع مجرور  إلى متعمَّ 
 اها  ررر)الضؾم، غرردا ، و رر لػ الغررروف الترري أخرر  إلذذى مذُتَذعذمذذذَّقأنَّ حذذر  الجذذر اْلصذذمي يحتذذاج  بيذذان مذذا سذذبق : 

 وصل حر  الجر بيؽ عاممو واالسؼ السجرور( وىؾ ما يدسى )التعمق بالعامل(.أو بعلارة أخرى: )،  عشد...ال  
معشذى )مرع مجررور  هرؾ اال رت ادة بسرا يجملرر لمجسمرة مرؽ  الجر اْلصميالشحاة يقؾلؾن: إنَّ الداعي ال تخدام حرف س 

  سرري تمررػ فعذذل أو رذذبيو  وهرر ا السعشررى ال رعرري الجديررد لرريس مدررتقبل  بش دررر، وإ سررا هررؾ ت سمررة سرعيررة لسعشررى )فرعذذي جديذذد
  قرد أكسربل بعرض الرشقص اللرادي سري )مؽ القريةسالجار والسجرور  حزر السدافُر مؽ القريِة( السثال الداب  )،  الجسمة

لترررؾاردت عمضشرررا األ رررئمة الدرررابقة سمهررر ا يقرررال: الجرررار والسجررررور متعمقررران  سمرررؾال الجرررار والسجررررور ،  )حزر(معشى ال عل
 .)حزر(بال عل 

يكسرل  )السجذرور(  ألن الجذزء بكمذو أو الفذر  بأصذمو مدتسدذػ ومذرتبج بذو ارتباطذًا معشؾيذًا كسذا يذرتبج: )ومعشى ُمَتَعمِّق
 ، حذروَ  اِللذافةسضرؾن حرروَف الجرر )ولهر ا يدرسي ال ؾ ،  ذرط أن يؾلمر بر حررف الجرر األلرمي  ب)الفعلمعشى ه ا 

إلى األ ساِء السجرورِة بها معا َي األسعاِل وشلِر األسعال. ولرؾ لرؼ يؾجرد  -أي تحسل وتشقل-أل ها إذا  ا ك ألمية تزيم 
 بعد ح ف الجار وحد  وإبقاء مجرور  غاللا . وال صح اْلسمؾب  الفاودة الفرعية التكسيميةالحرف األلمي ما تحققك )
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سي )ذهوك كأن ت اسذذؼ و رر لػ مررا يذررلر ال عررل مررؽ العؾامررل  ررر) ،  الدؾق  )ذهوك الوضك الدؾق إلى الوضك  مؽقؾل مثبل  
 .  الجهة  األولى سي التعم ه   هي  ر عامبل  ال اعل  حؾ قا ؼ  والشحاة يدسؾن ه ا ال عل أو ما يذوه

الغرررف  و)الجررار غضررر الزا ررِد وشوهرررِر  مررؽ متعمرررِّ  ال بررد ل ررل مؽ)"الخزررري رحسررر ت:  هرراقالسهرري مررا  وأمررا الجهررة الثا يررة
-و)الجراّر  مررُؾِلٌل معشرى ال عرل إلرى اال رؼ. سرالؾاقع سري الغررف ،  )الغرف  ال بد لر مؽ شيء يقرع ؼيرريتعم  بر. ألنَّ 

مررَّ  العامرل هرؾ السرُترَعرَ  - حؾ )حزر  سي السثال الدراب -والسرُؾَلُل معشا  إلى اال ؼ  -أي  حؾ)لام  مؽ )لسك الضؾم 
 ."سضهسا وه ا العامل إما سعل أو ما يذوهر مؽ مردر أو ولف

َحَزذَر السدذافُر بش درر سربل يررا ل رة أن يقرال: ) ()القريةسي السثال الداب  ال يسكؽ أن يرل إلى (َحَزرَ ) سال عل 
  لضؾقع عمضهرا أّرر  السعشرؾي ريةالق  إلى  مسة ))حزرألنَّ اال تعسال ال ريا يأبا  برغؼ شدة احتياج العامل وهؾ  القرية(

لمجسررع بضشهسررا وولررل بررضؽ معشررى ال عررل  )مذذؽ(سهررؾ عرراجز عررؽ أْن يؾلررل هرر ا األّررر بش دررر سجرراء حرررف الجررر األلررمي 
ال عررل إلررى  تعديذذةمررؽ و ررا ل : ولهرر ا تعررد حررروف الجررر ،    سهررؾ أداة اترررال بضشهسرراالقريذذةواال ررؼ السجرررور ) )حزذذر(

 ما يجملر مؽ معشى سرعي.  غضر لريا، زيادة عمىمفعؾل بو)

 ومسا  و  يتوضؽ لشا: 

بسا يجمبانو مذؽ معشذى فرعذي، ويعبذر  بعض  قرر يتسسان معشى عاممهسا ويدت سبلنأن حر  الجر مع مجروره  أواًل:
 .متعمقان بال علعشو الشحاة بقؾليؼ: إن الجار والسجرور 

ريحسذل معشذى الفعذل  أو شروهر وبرضؽ السجررور ؾ ال عرلبسشزلة الؾ ي  ال ي يرل بضؽ العامل وهرحر  الجر يكؾن  ثانيًا:
 أو ما يذبيو إلى االسؼ الذي بعد السجرور.

 .حزر السدافرون مؽ القريةسشحؾ: 
َسررا معشررى العامررل )   مذذؽ القريذذة): الجررار والسجرررور أوال   وا ررت سبل بعررض  قرررر بسررا جملررا  مررؽ معشررى سرعرري حزذذرَتسَّ

 .الغاية( )ابتداءوهؾ
 .)القرية(وبضؽ اال ؼ السجرور  حزر( ان بسشزلة الؾ ي  ال ي ولل بضؽ العامل ) )مؽ( حرف الجر : ثانياً 

 ُمَتَعمَّق الجار والسجرور والغر :

 سأذكر في البداية ىذا الباب بذكل مركز ثؼ أررحو بعؾن ه  : 
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 :  ٝجُٔجسٝز جُجحز ضؼِن    
 :  ٓزؼِن ٝاُظشف ُِغبس ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت ـ أ

 ٌصال معنى الفعل إلى االسم فهنان أفعاال لصرت عن الوصول موضوع إل ألن الحرف
 ُ ال بد له من شًء ٌمع فٌه  والظرف  ، ٌنت على ذلن بحروف الجر  عِ إلى األسماء فأ

 فالموَصُل معناه والوالع هو المتعلاك

  الجار والمجرور ٌدالن على معنى فرعً ٌتمم نمصان المعنى الذي ٌدل علٌه وأٌضا
ه؛ أي أن هذا المعنى الفرعً ٌرتبط بمعنى الفعل؛ أي ٌتعلك به،  الفعل أو ما ٌشبه

ٕٕ٘فالتعلك فٌه ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي ٌدل علٌه الفعل أو ما ٌشبهه
اسرجبؽب   

 ٓؼ٣ٞ٘ب 

ك أنواع المتعل  
ٕٕٙ
  : 
 أُزؼِن أٓب إٔ ٣ٌٕٞ : 

ل،لجِعصلذ٤ٌْ٘ل: مررت بزٌدنحوفعال  (ٔ

  .والمصدر،  واسم الفعل   مشتمات ،وهو ال أو ما ٌشبه الفعل: (ٕ

والمشتمات هً :  اسم الفاعل ، واسم المفعول،  والصفة المشبهة ، وصٌغة 

ثبعْ اُضٓبٕ ٝاعْ اُضٓبٕ ٝاعْ أٌُبٕ ، ٝك٢ اُزؼِن  المبالغة ،  واسم التفضٌل، 

، وٌَد ٓزؾذس ٓؼٌْ أنا مارٌّ بٌَد ،  ، أٓضِخ رؼِوٚ ثبُٔشزن :  خالف  ٝأٌُبٕ

 ومروري بٌَد حسن،  ٌَد بعٌد عن األذىممرور به ،  و

ولد اجتمع تعلٌمه بالفعل والمشتك فً لوله تعالى ) صراط الذٌن أنعمت علٌهم غٌر المغضوب علٌهم 
 ٓزؼِوخ ثأٗؼْ ٝٛٞ كؼَ ٝهُٞٚ )ػ٤ِْٜ( اُضب٤ٗخ ٓزؼِوخ ثبُٔـؼٞة ٝٛٞ اعْ ٓلؼٍٞ األ٠ُٝ  (٤ْٜهُٞٚ  )ػِ

 ٗؾٞ : الجامد المؤول بالمشتك وهو االسم   أو مؤوال بما ٌشبه الفعل: (ٖ

متعلمان باألسد بتأوٌله بـ"جريء ، شجاع ، أو  )فً المتال(: جار ومجرورفـ:   (فً المتال أسدٌَد ) 
 : ، ٝٗؾٞ: أ١ ظبُْ  (ٛٞ كشػٕٞ ػ٠ِ هٞٓٚٝٗؾٞ )  ممدام".

َّٞ ػ٠ِ ٖٓ طجَّٚ هللا لَ زَ شْ ٜذحن ٣ُ ٝإٕ ُغب٢ٗ شَ   ُٛ وْػَِْ ٠  ثٜب         ٝ
ٕٕ7
 

 ٓزؼِوخ ثؼِوْ ُزأُٝٚ ثظؼت أٝ شذ٣ذ   أ١ ػِوْ ػ٠ِ ٖٓ طجٚ هللا ػ٤ِٚ . كـ)ػ٠ِ(

 ٝٗؾٞ : ٛٞ أعذ ػ٢َِّ : أ١ طبئَ أٝ ٓغزشا ػ٢ِ ّ  

                                                 
ٕٕ٘
نى فرعً مرتبط فإذا للت مثال: سافر زٌد. دلت هذه الجملة على معنى مستمل ٌمكن أن نمتصر علٌه. فإذا للت: سافر زٌد ٌوم الجمعة. دل الظرف هنا على معل

 .لأن هذا الحدث وهو "السفر" لد حدث فً ٌوم الجمعة أي فً زمان معٌنبالفعل سافر؛ ألنه ٌضٌف إلى معناه معنى جدٌدا، ثم إننا نفهم 
 بفتح الالـ . 226
الشهد : العسل ما دام فً شمعه ، والشهدة أخص منه ، و "  لعسلء:  اضم الشٌن وسكون الهاأي شهدة "لال الدمامٌنً بفتح الشٌن وحكى الماموس ضمها   ٕٕٚ

المعنى: ٌد عً الشاعر أن لسانه مثل الشهد والعسل، فٌه شفاء للناس الذٌن أحبهم وأثنى ،  ه ثمر مر كرٌه الطعم" ، و)هو( بتشدٌد الواو ، علمم: وهو شجر ل
 علٌهم، وهو مثل الحنظل فً المرارة، على من سلطه هللا علٌه.
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 :  أو ما ٌشٌر إلى معنى الفعل )فٌه رائحة الفعل( (ٗ

ْ إرا اشزٜش َِ ، كبُؼَ ما مشتهرا مسماه  بوصف فٌشار به حال العلمٌة  للوصف لَ بأن كان عَ 

 ؽبرْك٢ هُٞ٘ب : )كالٕ   ( ؽبرْ ، ٝأثٞ أُٜ٘بٍ ، اثٖ ٓب٣ٝخـ)ٓؼ٠٘ أُشزن ً ثٞطق ًبٕ ك٤ٚ

بَْعَض أبو الِمنهال ) أنا  ٝٗؾٞ ُٔب ك٤ٚ ٖٓ ٓؼ٠٘ اُغٞد ، ( ؛ؽبرْـ)ك٢ هٞٓٚ(  كزؼِن اُظشف ث
األحٌان

ٕٕ8
ٌتعلك ) بعض ( و ) إذ ( باالسمٌن العلمٌن لما إذ َجدا النمْر (   ماوٌّةابُن ) أنا (   

 أٗٚ ٓؤٍٝ ثبُٔشزن ثخالف اٌُ٘شح ٤ُٝظ أُشاد  ، هما من معنى لولن الشجاع أو الجواد فٌ

وهذا هو االنتَاع من االسم العلم،. أفال تران كٌف  9ٕٕكئٜٗب رؤٍٝ ثبُٔشزنك٢ اُ٘ٞع اُضبُش 
 انتَعت من العلم الذي هو " حاتم ، أبو المنهال ، ابن ماوٌة " معنى الصفة 

  ٖٕٓفً السماوات واألرض {  هللا وَر ٌَْعَمُل فٌِِهَما َرَوائُِح اأْلَْفعَاِل، وكذلن }وهواْلَجارا َاْلَمْجرُ و
 

ًٔب ك٢ ثبء نبسم ميحرلا نمحرلا هللا { ٣وذس ٓضال  كئٕ ُْ ٣ٌٖ ش٢ء ٖٓ ٛزٙ األسثؼخ ٓٞعٞدا هذسب ـ   

 أؽغ٘ٞا٣وذس: ٖ إؽغبٗب { ٝٗؾٞ ن ٝثبُٞاُذ٣، إ٠ُ صٔٞد  أسعِ٘بٝ ٣وذس: ،  ٝٗؾٞ ن ٝإ٠ُ صٔٞد أخبْٛ { أهشأ 

ثبُٞاُذ٣ٖ إؽغبٗب 
 (فوق غصنمررت بطائر  وفً) كائن ، مستمر ، ٌمدر :  ) ٌَد فً الدار(وفً ،   ٖٕٔ

 كائن ٍ . ٌمدر : 

 جُٔجسٝزل للئػسجخل

إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓؾَ ٗظت ػ٠ِ أُلؼ٤ُٞخ ثبُٔزؼِن    جُٔجسٝزلػ٘دلذًسلجُٔطؼِنل لئػسجخل .ٔ

أُزًٞس
ٕٖٕ
شَّ ثض٣ذ( كئٗٚ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓؾَ  ٢٘ إرا ثٗؾٞ )ٓشسد ثض٣ذ ( إال،   ُٓ ٓزؼِوٚ ُِٔغٍٜٞ ٗؾٞ )

إنما كـ)مر( ك أن ذلن المتعلا  ، فالتحمٌك ٝال ٣ٌٕٞ ٓؾِٚ عش أطال ،  سكغ ػ٠ِ ا٤ُ٘بثخ ػٖ اُلبػَ
                                                 

 األصل فً بعض األحٌان 8ٕٕ
لوله } ال لتأولهما { حاصل ما لاله المصنف أن العلَم :" الفرق بٌن الحالة الثالثة والرابعة ما ذكره الدسولً على المغنى :  بموله  9ٕٕ

إذا اشتهر بوصف كان فٌه معنى المشتك كحاتم وأبو المنهال ال أنه مؤول بالمشتك ،  وهذا بخالف النكرة كما فً )أسد علً ّ ( فإنها 
التعلك باعتبار تأولهما باسم ٌشبه الفعل لم  لكن لال الدمامٌنً: " لو لٌل تؤول بالمشتك أي صائل أو مجترئ علً ّ" . ٌمول علً هانً 

ٌلزم محذور أصال" ، ثم رأٌت األنطاكً  رد على الدمامٌنً بموله : "ألنه لو اول بمشتك لخرج عن العلمٌة وهً مرادة فسمط لول 
 الدمامٌنً بأنه لو لٌل أن التعلك باعتبار تأولهما به لم ٌلزم محذورا أصال ".

اُج إِ  ٖٕٓ ج  ِ ِمَن اْلَمعَانًِ، َكَما ٌُمَاُل: أَ َذَهَب الز  نَهُ اْسُم َّللا  ِمٌُر اْلُمْؤِمنٌَِن اْلَخِلٌفَةُ فًِ لَى أَن  لَْولَهُ تعالى : "فًِ الس ماواِت"  ُمتَعَلٌِّك بَِما تََضم 
ثَُرَها إِْحَراًزا ِلفََصاَحِة الل ْفِظ َوَجَزالَِة اْلَمْعنَى ،  َوإٌَِضاِحِه:  أَن هُ أََراَد أَْن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب. لَاَل اْبُن َعِطٌ ةَ: َوَهَذا ِعْنِدي أَْفَضُل اأْلَْلَواِل َوأَكْ 

فَاِت فََجَمَع َهِذِه ُكل َها فًِ لَْوِلهِ  ُ أَيِ ال ذِ ٌدل على خلمه وإٌثار لُْدَرتِِه َوإَِحاَطتِِه َواْستٌِاَلئِِه، َونَْحَو َهِذِه الّصِ ي لَهُ َهِذِه ُكلَُّها فًِ  َوُهَو َّللا 
اِزُق َواْلُمْحًٌِ المحٌط فً السموات َوفًِ اأْلَْرِض َكمَ  ٌٌْد السُّْلَطاُن فًِ الش اِم الس ماواِت َوفًِ اأْلَْرِض َكأَن هُ لَاَل: َوُهَو اْلَخاِلُك الر  ا تَمُوُل: َز

ٌٍْد لَمُْلَت ُمَحاالً  ِمُر الن اِهً الن الُِض اْلُمْبِرُم ال ِذي ٌَْعِزُل َوٌَُولِّ َواْلِعَراِق، فَلَْو لََصْدَت َذاَت َز ْْ ٌٌْد السُّْلَطاُن ا ً فًِ الش اِم   ، َوإَِذا َكاَن َمْمِصُد لَْوِلَن َز
ٌَِة أَلَامَ  ْْ فَاِت اْلَمْذُكوَرِة .  َواْلِعَراِق، فَأَلَْمَت السُّْلَطاَن َممَاَم َهِذِه ُكلَِّها َكاَن فَِصًٌحا َصِحًٌحا فََكَذِلَن فًِ ا ُ َممَاَم تِْلَن الّصِ  لَْفَظةَ َّللا 

(  المسم بالواو والتاء دون الباء ٔ حذفه كما فً  ولد ٌجبحذف المتعلك )بفتح الالم(  كما فً } وإلى ثمود { أي أرسلنا،  لد ٌجوز ٖٕٔ
( فً الكون ٖلمتزوج( بالرفاء والبنٌن أي أعرست  (أن ٌكون االستعمال جرى على حذفه  كمولهم للمعرس) لٕنحو }والضحى واللٌل{ 

بٌن من سجٌل ( أو حاال كـ)رأٌت الهالل  حجارةالعام  )الظرف المستمر(: كما إذا كان خبرا كـ)زٌد فً الدار (  ، أو صفة كـ)ترمٌهم ب
 السحاب( .

ضً والبركوي ظرف زمان غٌر صرٌح ، وكذلن فً نحو )زٌد فً الدار ( فالدار فً محل نصب مفعول به غٌر صرٌح ، ولال الر ٕٖٕ
 هذا إذا جعلنا الخبر هو الكون العام المحذوف  ، أما إن جعلنا الخبر الجار والمجرور مع الضمٌر فالمجموع فً محل رفع خبر .
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 ال الجار والمجرور،  ك،  وأنه الذي فً محل نصب بالمتعلا ال حرف الجر ٌعمل فً المجرور

فً محل  ( ٌَدفـ)كان متعدٌا إلٌه بنفسه  ، نحو مررت بٌَد ، بمعنى أنه ٌمتضً نصبه لو 

ال للجار والمجرور معا ، ونسبة  ٖٕٗفالمحل للمجرور فمط  ،  غٌر صرٌحٖٖٕنصب مفعول به 

 ما عمل المتعلاك فً الجار والمجرور معا مسامحة ،  فعلم أن الجار والمجرور معا ال محل له

   .فال عمل للمتعلاك فٌه وال محل له  أما الجاروفمط  ،  من اإلعراب بل المحل للمجرور

بأن  المحذوف لم ٌمعا عوضا عن العاملإٕ  ٝإٔ ؽٌْ ٓغٔٞع اُغبس ٝأُغشٝس أٗٚ ال ٓؾَ ُٚ .ٕ

 :  نلٝػٞضحلػ٘ٚلدرفلجُٔطؼَِّل

حكم على   -كأن أعربنا الجار والمجرور خبرا أو صفة  - أما إن ولعا عوضا عن المحذوف .ٖ

 : ٖٕ٘  لعاملمحل مجموعهما بإعراب ا

إرا ًبٕ طلخ ُٔٞطٞف  ٝعش، إرا ًبٕ ؽبال ٝٗصدلخجشا ُِٔجزذأ ،  بإرا ًبٗ جُسكغلٔحكٔذِٜ

 ٣ٝوذس إٌُٞ أُطِن ٓزؼِوًب : ، ٓغشٝس 

كبُغبس ٝأُغشٝس ك٢ أ١ ًبئٖ ، أٝ ٓغزوش   (ٌَد فً الدار) مثال الخبر : - أ

 ٓؾَ سكغ خجش .

منهما احد و} فلكل ، أ١ ًبئٖ ٍ  من الكراممررت برجل :  ٝٓلحٍللجُصلس - ة

 فوق غصن ،   مررت بطائر  من السماء()أو كصٌب  ،  السدس {

 فوق غصن،رأٌت طائرا فالجار والمجرور و الظرف فً محل جر صفة 

فالجار والمجرور  كألف سنة { عند ربن} وإن ٌوما أو على غصن

والظرف  فً محل نصب صفة ،جاء رجل من الكرام فالجار والمجرور 

  ع صفة . فً محل رف

فً ) فخرج على لومه ،  بثٌابه أي كائنا بثٌابه خرج ٌَد  ٝٓلحٍلجُذحٍل  - ت

فً أو فً األفك ، أعجبنً السمن  بٌن السحاب، رأٌت الهالل   (ٌَنته

فالجار عظٌم {  عند هللا{ } وهو من المؤمنٌن . } ال ٌستوي الماعدون الماء

 والمجرور أو الظرف فً محل نصب حال 

                                                 
ٕٖٖ
ذؼدلجألكؼحٍللجحٝششلخحُدجلكٌٔحلإٔلٓحلًوُٞيل للجٗصسكصلػٖلخحُدل،لًٝرُيلللجصشلش٣دجلحٙلًٔؼ٠٘ل لأاللضسٟلإٔلهُٞيلٓسزشلذص٣دلٓؼ٘ 

ألٕلجالهطضحءلٝجددلئاللإٔلٛرٙلجألكؼحٍلضؼلصلك٢لجالظطؼٔحٍلل؛لجُٔطؼد٣سلذأٗلعٜحلٓ٘صٞخلكٌرُيلٓحلك٢لٓؼ٘حٛحلٓٔحل٣طؼدٟلذذسفلجُجس

 ،   كحكطوسشل،ل٣ٝدٍلػ٤ِٚلأٗ٘حلئذجلدرك٘حلجُ حكضلٗصدلٓحلذؼدٛحلٗذٞ لضٔسٕٝلجُد٣حزلَل،لٝٓسزشلش٣دج
 بالمتعلك المحذوف بناء على أنه الخبر زٌد فً الدار أو بالمتعلك الملفوظ به فً نحو زٌد جالس فً الدار أن محل النصب:  هذا ولد حمك الرضً قاؿ الصباف : 234

معانً األفعال وما فً حكمها إلى األسماء كالهمزة  لتوصٌل فمط ألن الجار للمجرور إنما هو - وذهبت بزٌد. أو الرفع بالمبنً للمجهول فً نحو ُمر  بزٌد 
 التضعٌف فً أذهبت زًٌدا وفرحتهو
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  فً السماوات ) وله من أ١ اعزوش ػ٘ذى ،  ػ٘ذىٓشسد ثبُز١   :ومثال الصلة

فالظرف والجار والمجرور كل منهما متعلك  ٖٕٙال ٌستكبرون ( عنده واألرض ومن 

 بمحذوف صلة تمدٌرها : استمر ، أو كان مثال .

 ُِزأ٤ًذ ثٚ أر٠ إٗٔب ائذ اُض ألٕ؛ 7ٖٕ ثش٢ء بٕ ٣زؼِو كال ثبُضائذح  ٝاُشج٤ٚ اُضائذ اُغش ؽشف  اُزؼِن ٝعٞة ٖٓ  ٣ٝغزض٠٘

 :، ٝاُضائذ ال ٣ٞطَ ٓؼ٠٘ األكؼبٍ ُألعٔبء  8ٖٕ اُشثؾ ك٢ إ٤ُٚ اؽز٤بعٚ ُؼذّ ثبُٔلؼٍٞ اُلؼَ ُشثؾ ال

ِ{   الَائد :مثال   ٌُْر َّللاا ِ َشِهًٌدا{ ، }َهْل ِمْن َخاِلٍك َغ  .كالباء فً نحو: }َكفَى بِاَّللا

خال  ً : وحروف االستثناء   وه، الح لمٌت فً نحو رب رجل ص رب:   الشبٌه بالَائدمثال 
  9ٖٕوعدا وحاشا إذا خفضن عند من ٌمول هً حروف جر شبٌه بالَائد كابن هشام

 للثسلأٓٞزل لذٝهدلجخطِقلك٢لضؼِؤٜحل
اُلؼَ اُ٘بهض كٔ٘غ رؼِؤٜب ثٚ ٖٓ صػْ إٔ اُلؼَ اُ٘بهض ال ٣ذٍ ػ٠ِ اُؾذس ٝاُظؾ٤ؼ إٔ    جألٍٝ 

رذٍ ػ٠ِ ؽذس ٝٛٞ االٗزلبء ًٔب ك٢ اُشػ٢ ٝخبُلٚ  (٤ُظ)ُخ ػ٠ِ اُؾذس ؽز٠ األكؼبٍ اُ٘بهظخ ًِٜب دا

ك )للناس( متعل،  } لئال ٌكون للناس علٌكم حجة { مثال التعلك : ،  اثٖ ٛشبّ كوبٍ ٤ُظ ك٢ )٤ُظ( ؽذس
 .عمل فً الظرف والجار والمجرور تبلفظ )ٌكون( ألن كان النالصة  

 .ٗؼْ ٝثئظ ٝػغ٠ خالف ٝاألظٜش أٗٚ ٣زؼِن ثٚ: اُغبٓذ ٗؾٞ  جُلح٢ٗلجُلؼَلجُجحٓد

 : ًـ)ال( ٝ)ٛب( اُز٘ج٤ٚ:  جُلحُ لأدسفلجُٔؼ٠٘

 كبُٔشٜٞس ٓ٘غ رؼِؤٜب ثٜب ٓطِوب  - أ

 ٝه٤َ ثغٞاصٙ ٓطِوب ٝػ٤ِٚ هٍٞ اثٖ اُؾبعت هبٍ : إرا هِذ : ٓب ػشثذ اث٢٘ ُِزأد٣ت :  - ة

 َِ٢ ػشة ٓخظٞص ، ثبُزأد٣ت كبُالّ ٓزؼِوخ ثبُلؼَ ، ٝأُ٘ل كئٕ هظذد ٗل٢ ػشة ٓؼ

 ُِٝزأد٣ت رؼ٤َِ ُِؼشة أُخظٞص أُ٘ل٢ ، 

 ٍكبُالّ ٓزؼِوخ ثبُ٘ل٢ ٝاُزؼ٤َِ ُٚ أ١ اٗزلبء اُؼشة  إٕ هظذد ٗل٢ اُؼشة ػ٠ِ ًَ ؽب

ًبٕ ألعَ اُزأد٣ت ، ألٗٚ هذ ٣ؤدة ثؼغ اُ٘بط ثزشى اُؼشة ، ٝٓضِٚ ك٢ اُزؼِن ثؾشف 

                                                 
ٕٖٙ
 والحاصل أن محل المجموع فً المستمر تارة ٌكون رفعًا إذا كان خبًرا وتارة ٌكون نصبًا إذا كان حااًل مثاًل، وتارة ٌكون جًرا إذا كانل

ٌكون نصبًا كما فً مررت صفة لموصوف مجرور، ومحل المجرور فً اللغو تارة ٌكون رفعًا كما فً ُمر  بزٌد بالبناء للمجهول، وتارة 
ا.  بزٌد وال ٌكون جرًّ

هو الذي ال ٌضٌف  الحرف الزائد، و، فهو الذي ٌضٌف إلى ركنً الجملة معنى فرعٌا جدٌدا، وال بد أن ٌكون متعلما  الحرف األصلً: ٖٕٚ

وهو  د،ئبالزا الحرف الشبٌهوٌتعلك. إلى ركنً الجملة معنى فرعٌا جدٌدا، وإنما ٌفٌد التوكٌد وتموٌة الربط بٌن أجزاء الجملة. و هو ال 
 الذي ٌضٌف معنى لكنه ال ٌتعلك.

وذلن ألن معنى التعلك االرتباط المعنوي  واألصل أن أفعاال لصرت عن الوصول إلى األسماء فأعٌنت على ذلن بحروف الجر   ٖٕٛ

 والزائد إنما دخل فً الكالم تموٌة وتوكٌدا ولم ٌدخل للربط
كما أن إال كذلن  نحو )لام الموم خال زٌٍد( فهً تنحً زٌدا عن المٌام ،  لتنحٌة الفعل عما دخلن علٌه كن ٌ لالوا ألنهن إذا خفضن ٜٖٕ

أبف التعدية إيصاؿ معٌت الفعل إذل االسم على ، ويرد عليهم  ويف كالمهم نظر،   وذلن عكس معنى التعدٌة التً هً إٌصال معنى الفعل إلى االسم
 . ثبوت أو نفي ال الثبوت فقط. أال ترى أف انتفاء الفعل يف كبو: دل أضرب زيدًا ال خيرجو عن كونو مفعواًل بو الوجو الذي يقتضيو اغبرؼ من



 

ٕٗٓ 

ؾغٖ ٌُٔبكأرٚ ( ؛إر ُٞ ػِن ٛزا اُ٘ل٢ ) ٓب أًشٓذ أُغ٢ء ُزأد٣جٚ ( ، )ٝٓب أٛ٘ذ أُ

ثبُلؼَ كغذ أُؼ٠٘ أُشاد ٖٝٓ رُي ن ٓب أٗذ ث٘ؼٔخ سثي ثٔغٕ٘ٞ { اُجبء ٓزؼِوخ ثبُ٘ل٢ إر 

ُٞ ػِوذ ثٔغٕ٘ٞ ألكبد ٗل٢ عٕ٘ٞ خبص ، ٝٛٞ اُغٕ٘ٞ اُز١ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗؼٔخ هللا ، ٤ُٝظ 

بّ ًالّ اثٖ ك٢ اُٞعٞد عٕ٘ٞ ٛٞ ٗؼٔخ ، ٝال أُشاد ٗل٢ عٕ٘ٞ خبص " ٝهذ رًش اثٖ ٛش

اُؾبعت ك٢ أُـ٢٘ صْ ػوت ػ٤ِٚ ثوُٞٚ )ٝٛٞ ًالّ ثذ٣غ إال إٔ عٜٔٞس اُ٘ؾ٤٣ٖٞ ال 

٣ٞاكوٕٞ ػ٠ِ طؾخ اُزؼِن ثبُؾشف ؛ ك٤٘جـ٢ ػ٠ِ هُْٜٞ إٔ ٣وذس إٔ اُزؼِن ثلؼَ دٍ ػ٤ِٚ 

اُ٘بك٢ أ١ اٗزل٠ رُي ث٘ؼٔخ 
ٕٗٓ

سثي 
ٕٗٔ
 ." 

 

ٝٛٞ ، ثٚ ػٖ ؽش٣ن ا٤ُ٘بثخ ٝإال كال ٝكظَ ثؼؼْٜ كوبٍ إٕ ًبٕ ٗبئجب ػٖ كؼَ ؽزف عبص رؼِؤٜب  - ت

هٍٞ أث٢ ػ٢ِ ٝأث٢ اُلزؼ  ٖٝٓ أٓضِخ اُؾشف اُ٘بئت ػٖ اُلؼَ )٣ب( اُز٢ ٢ٛ ؽشف ٗذاء ، كئرا 

كبُغبس ٝأُغشٝس ٓزؼِن ثـ)٣ب( ألٕ )٣ب( ٗبئجخ ػٖ اُلؼَ اُز١ ٛٞ  (، ٣ب ُض٣ذ  ُؼٔشٝ : ) هِذ

 )أدػٞ( .

ل:  دحال  ٝئػسجذٚ ٗؼطح ٝجُٔجسٝزلٝجُظسفللجُجحزلئػسجخ
 :  أُغشٝس ٝ ٝاُغبس اُظشف ٖٓ ٝشجٜٜب اُغِٔخ

 بعد النكرة المحضة صفتان نحو رأٌت طائًرا ٌصٌح أو فوق غصن أو على غصن  .ٔ

وبعد المعرفة المحضة حاالن نحو رأٌت الهالل ٌضًء أو بٌن السحاب أو فً األفك  .ٕ

 تعلمة معرفة.وأجاَ الدمامٌنً جواَ كون الظرف بعد المعرفة المحضة صفة بتمدٌر م

)وهً التً توصف أو تضاف لنكرة( هذا ثمر ٌانع ٌعجب  وبعد النكرة التً كالمعرفة  .ٖ

)وهو المعرف بأل  المعرفة التً كالنكرةالناظر أو فوق أغصانه أو على أغصانه أو 

الجنسٌة(  محتمالن للوصفٌة والحالٌة نحو ٌعجبنً الَهر ٌفوح نشره أو فوق أغصانه 

عجبنً الثمر بالمثلثة فوق األغصان ورأٌت ثمرة بالمثلثة ٌانعة فوق أو على أغصانه ، ٌ

 غصن ففوق فً المثالٌن ٌحتمل الوصفٌة والحالٌة 

ٝ أُؼشف اُغ٘غ٢ ًبٌُ٘شح  كوٍٞ أُؼشث٤ٖ: ، ألن النكرة الموصوفة كالمعرفة  ألنه لرٌب من المعرفة 

 .٠ إؽالهٚ اُغَٔ ٝشجٜٜب ثؼذ اٌُ٘شاد طلبد ٝثؼذ أُؼبسف أؽٞاٍ ٤ُظ ػِ

                                                 
 .  من تعليقات دمحم ؿبيي الدين على األوموين ٕٓٗ
ٌم . لََسماً ُمْعتَِرضاً به بٌن المحكوم علٌه والُحكم على سبٌِل ا« بنعمة » واختار الشٌخ أْن ٌكوَن قاؿ السمُت :  ٕٔٗ لتأكٌِد والتشدٌِد والمبالغِة فً انتفاِء الوصِف الذم 

ِ فاضٌل » اعتراٌض كما تمول لإِلنسان : « بنعمِة ربِّن » ولال ابن عطٌة :  للت : والذي تتعل ك » . بنعمة « ولم ٌُبٌَِّْن ما تتعل ُك به الباُء فً » لال : « أنت بحمد َّللا 
ِ تعالىبه الباُء فً هذا النحو معنى مضم ِ ، والباُء سببٌةٌ ، وثَبََت لن الفَْضُل بحمِد َّللا  ا المثاُل الذي  وِن الجملِة نفٌاً وإثباتاً ، كأنه لٌل : انتفى عنن ذلن بحمد َّللا  ، وأم 

 ُن بنعمِة ربنالمعنى : انتفى عنن الجنو« إلى هذا فمال : » المنتخب « ولد نحا صاحب » . فاضل « ذكَره فالباُء تتعل ك فٌه بلفظ 



 

ٕٗٔ 

 :  ُٝـٞ ٓعطوس ئ٠ُ ٝجُظسف ٝجُٔجسٝز جُجحز ضوع٤ْ

 ٕٕٗ.وال ٌكون إال واجب الحذف ، :  ما متعلمه عام أي بمعنى الكون والحصول المطلكرفالمستمَ  .ٔ

 ومثال المحذوفمررت بٌَد  مثال المذكورمه خاص سواء حذف أو ذكر وهو الذي متعلَ  اللغو : .ٕ

)العٌن بالعٌن واألنف باألنف ،ومثل ) أرسلنا ( ممدرا ـتعلك بفإنه م ) وإلى ثمود أخاهم صالحا ( 

 .تمطع  باألذن ، واألذن ٌجدع باألنف األنف تفمأ بالعٌن ، و العٌن واألذن باألذن  ( أي

إن للنا الجار والمجرور أو أي الستمرار الضمٌر فٌه ، ،  فٌه ر  ألنه مستمَ  :المستمر بذلن وسمً 
المتعلك المحذوف فسمً مستمرا الستمرار معنى الكون فٌه  ى جعل الخبروأما علهو الخبر ،   الظرف

.ٕٖٗ 
ك فً نحو )مررت بٌَد( فهنا  ال ٌوجد متعلك لخلوه من الضمٌر فً المتعلَ  ؛ اللغو فسمً بذلنوأما  

 .ممدر وال ضمٌر ممدر
 التعلٌك ٌكون على حسب المعنى ، وأثر التعلٌك فً فساد المعنى وصحته  : 

ن ٣ٌٕٞ اُزؼِ
ٕٗٗ

   : ثٔب ك٤ٚ طؾخ أُؼ٠٘ 

ُصلخحُدجلٝٛٞل٣جٞدلكوُٞي ٓضال  :  .ٔ ٣ٌٕٞ )ثبُجؾش( ٓزؼِوب أ١ ٓشرجطب  (ذحُرذسللذٔحُٚ)َشرَّٜ

ثـ)شجٜذ( ال ثـ)٣غٞد( ؛  إر ُٞ ػِوزٚ ثـ)٣غٞد( ُظبس أُؼ٠٘ ٣غٞد ثبُجؾش ٝٛٞ كبعذ ،  ٝإرا ػِوزٚ 

ٓشرجؾ ثـ)٣غٞد( ال ثـ)شجٜذ( ألٕ أُؼ٠٘  كٜٞ (ثٔبُٚ)ثـ)شجٜذ( ًبٕ أُؼ٠٘ شجٜزٚ ثبُجؾش ،  ٝأٓب 

 .٣غٞد ثٔبُٚ ؛  إر ُٞ ػِوزٚ ثـ)شجٜذ( ٌُبٕ أُؼ٠٘ شجٜذ خبُذا ثٔبُٚ ٝٛٞ كبعذ 

 دزجسل{لػ٠ِلجُوحػد٣ٖٝأٗلعْٜللذأٓٞجُْٜل}كضَلهللالجُٔجحٛد٣ٖٝٗؾٞ هُٞٚ رؼب٠ُ  .ٕ

ٞاُْٜ ثَ أُؼ٠٘ اُز٣ٖ كؼَ ثأٓألٗٚ ٤ُظ أُؼ٠٘  كـ)ثأٓٞاُْٜ ( ٓزؼِن ثـ)أُغبٛذ٣ٖ( ال ثـ)كؼَ( 

 .ٝ)ػ٠ِ اُوبػذ٣ٖ( ٓزؼِن ثـ)كؼَ( ٣غبٛذٕٝ ثأٓٞاُْٜ ، 

  {لٖٓلد٣ٌْ٘}لج٤ُّٞل٣ثطلجُر٣ٖلًلسٝجلٝٓضَ رُي هُٞٚ رؼب٠ُ  .ٖ

                                                 
ٕٕٗ
كما لاله ابن  (فً هجر)لوله: )مستمراً( حال مؤكد لعاملها، وهو لال الخضري" عند لول ابن مالن فً باب الحال)سعٌد  مستمرا فً هجر (: ل

ولٌل: خاص أي غٌر متحرن فهو حال مؤسسة على  ،  وهو صرٌح فً أن المراد به االستمرار العام إذ هو المفهوم من الظرف، لاسم 
ا َرآهُ ُمْستَِمّراً ِعْنَدهُ{ألن العام ٌجب حذفه لكن حمك بعضهم أن محل وجوب حذف العام إذا كان له معمول ٌموم ممامه، و إال جاز حد فَلَم 

هذا حاصل مثالً، أفاده الصبان أي، وما هنا كذلن ألن الظرف فً المثال  ،  وهذا هو المتعٌن إذ ال شن فً صحة: هذا ثابت،  ظهوره
، وفً والتمدٌر )زٌد كائن فً هجر مستمرا ( فلٌس )فً هجر( معمولة لـ)مستمرا( بل لخبر محذوف  ل للخبر المحذوف ال لمستمراً معمو

كل٢لجُٔلح٤ُٖلجُذحٍلُْل٣ٞجدلٓؼٍٔٞل٣وّٞلٓوحٓٚلك٤جٞشلظٜٞزٙلٗذٞلٛرجلثحذصل،لٛرجلل")ٝجُطود٣سلزآٙلػ٘دٙلدحٍلًٞٗٚلٓعطوسجاٌْة لرآه 

واستدل  سواء كان له معمول ٌموم ممامه أم له وجوز ابن جنً إظهار المتعلك فً الخبر مطلما ٝهدللزلئ٣ضححل،لٓغلش٣حدلجٗط٠ٜلدحيَل
 .ك٤جؼِٕٞلٛرجلضسٝززللٝجُجٜٔٞزلػ٠ِلخلكٚللْحبُوَحِة الُهون كائُِن ** (ببموله  ) فأنَت لدى 

ٕٖٗ
ٚلكَٜلضع٤ٔٚلٓعطوسجلأٝلُـٞجل لهِصلئٕلهدزلزجًدلجذطدجءلهحٍلجُدٓح٢٘٤ٓل لكإلهِصلئذجله٤َلش٣دلػ٠ِلجُلسضلٝجُٔؼ٠٘لأٗٚلزًدلػ٤ِ 

ذ صٞيٚلكٜٞلُـٞلٝجُذرفلجحتصلٝئٕلهدزلٓعطوسجلأٝالللٝأز٣دلٓ٘ٚلذذعدلجُوس٣٘سلزجًدل،لكٜٞلظسفلٓعطوسلٝجُذرفلٝججدلٝك٢لدحش٤سل

  جٌُشحفلُٔٞالٗحلظؼدلجُد٣ٖلجُطلطصج٢ٗلئشحززلئ٠ُلذُي
 . اب مسائل يف النحو والصرؼ من كتاب البحر احمليط ، ومن كتب التفسَتىذا البحث من معاين النحو للسامرائي وكت ٕٗٗ



 

ٕٕٗ 

:ًلشٝا ٖٓ د٣ٌْ٘  رؼ٤ِوٚ ثـ)ًلشٝا(ـ)ًلشٝا( ألٕ أُؼ٠٘ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ كبسرجبؽ ٖٓ د٣ٌْ٘ ثـ)٣ئظ( ال ث

 .ك٤زؼِن ثـ)٣ئغٞا( ْ ٝال ٓؼ٠٘ ُٚ ،  ٝأُشاد ٣ئغٞا ٖٓ د٣ٌ٘

كـ)ػ٠ِ ش٢ء( ، ٓشرجؾ ثـ)٣وذسٕٝ( ال  {لػ٠ِلًش٢ء}لالل٣ودزٕٝلٓٔحلًعرٞجلٝٗؾٞٙ هُٞٚ رؼب٠ُ  .ٗ

ًغجٞا ػ٠ِ ش٢ء ٝٛٞ كبعذ  ، ٝإٗٔب أُؼ٠٘  رؼ٤ِوٚ ثـ)ًغجٞا( ، )ًغجٞا ( ألٕ أُؼ٠٘ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ثـ

 .ال ٣وذسٕٝ ػ٠ِ ش٢ء 

ن )٤ُِخ اُظ٤بّ( ٤كال ٣ظؼ رؼِ سك لئ٠ُلٗعحتٌْل{جُص٤حّلجُل٤ُِس}لأدَلٌُْلٝٓضِٚ هُٞٚ رؼب٠ُ  .٘

ثـ)أؽَ( ؛ ألٗٚ ٣ٌٕٞ أُؼ٠٘ إٔ اُشكش أؽَ ٤ُِخ اُظ٤بّ ، أ١ ٗضٍ رؾ٤ِِٚ ك٢ ٤ُِخ اُظ٤بّ ، ٤ُٝظ 

 .أُؼ٠٘ ػ٠ِ رُي ٝإٗٔب أُوظٞد إٔ اُشكش ؽالٍ ك٢ ٤ُِخ كٜٞ ٓزؼِن ثـ)اُشكش( 

أٝ  (ؿَـ)ث (٣ّٞ اُو٤بٓخ)كال ٣ظؼ رؼ٤ِن  {لٓس٣ّٞلجُو٤ح}لٖٝٓل٣ـَِل٣أشلذٔحلؿَلٝٗؾٞٙ هُٞٚ رؼب٠ُ  .ٙ

ثـ)٣ـَِ(؛ ألٕ أُؼ٠٘ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ رُي: ؿَ ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٤ُٝظ ك٢ اُو٤بٓخ ؿٍِٞ ثَ ٛٞ هجَ ، ٝإٗٔب 

 .ٛٞ ٓزؼِن ثـ)٣أد( أ١ ٣أد ثٚ ٣ّٞ اُو٤بٓخ 

ألٕ كال ٣ظؼ رؼ٤ِن )٣ّٞ اُو٤بٓخ( ثـ)ثخِٞا( ؛   {ل٣ّٞلجُو٤حٓس}لظ٤طٞهٕٞلٓحلذ ِٞجلذٚلٝٓضِٚ  .7

اُذ٤ٗب كٜٞ ك٢  ٣جخِٞا ٣ّٞ اُو٤بٓخ ٝإٗٔب ثخِٞا أُؼ٠٘ ٣ٌٕٞ ػ٘ذ رُي أْٜٗ ثخِٞا ٣ّٞ اُو٤بٓخ ْٝٛ ُْ 

 . طٞهٕٞ ٣ّٞ اُو٤بٓخ أ١ ع٤ ٓشرجؾ ثـ)ع٤طٞهٕٞ(

الظاهر تعلك برحمة منا بموله نجٌنا أي نجٌناهم  منا {برحمة } نجٌنا هودا والذٌن آمنوا معه  .8

، ولٌس المراد آمنوا برحمة منا وإن كان صحٌحا معنى لكن السٌاق هم برحمة من هللا تعالى  لحمت

 لٌس له .

 {  إلى أجله} ال تسأموا أن تكتبوه  صغٌرا أو كبٌرا  .9

، ال بـ)تكتبوه(  فً الذمة إلى أجل حلولهٌتعلك } إلى أجله { بمحذوف ،  والتمدٌر أن تكتبوه مستمرا 

إذ ٌنمضً  ؛ إلى أجل الدٌن ستمرت ال الكتابة إلى أجله  ، ولكان المعنى تكتبوه (تكتبوه ـ)إذ لو علك ب

 .فً َمن ٌسٌر،  فلٌس نظٌر سرت إلى الكوفة 

 .{  ِمَن الت عَفُّفِ ٌَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنٌَِاَء ل} .ٓٔ

والمعنى : أنهم لفرط انمباضهم ، وترن المسألة ، واعتماد التوكل على هللا تعالى ، ٌحسبهم من َجِهَل 
ل على حسبانهم أغنٌاء هو لهم أغنٌاء ، و : )من( ابتدائٌة تؤول إلى معنى التعلٌل  ، أي الحامأحوا

فٌتعلك )من التعفف(  بـ)ٌحسبهم( ،  وال  ان غنً مال أن ٌتعفف ، وال ٌسأل ألن عادة من ك ؛تعففهم 
صٌر: أن الجاهل ألنه ٌ؛ ضد الممصود على ذلن  ٌجوَ أن تتعلك :)من( بـ)أغنٌاء( ؛ ألن المعنى ٌصٌر

 .ٌظن أنهم أغنٌاء بسبب تعففهم ومن تعففهم وهذا ضد المعنى 
 فًِ اْلَمَجاِلِس{}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِذَا لٌَِل لَُكْم تَفَس ُحوا  .ٔٔ



 

ٕٖٗ 

بعض فً المجالس ، ، والظاهر تعلك } المجالس { ل: توسعوا فلٌفسح بعضكم أي إذا لال لكم لائل كائناً من كان 
 . أي لٌل فً المجالس تفسحوا ولٌس كذلن  ، ولٌل : متعلك بمٌلأي تفسحوا فً المجالس  (تفسحواـ)ب

ل) .ٕٔ َٖ ٤ ًِ ْشِس ُٔ ُْ لج َٖ ِٓ ل ْْ ُ ْدض َٛ لَػح َٖ لِئ٠َُلجَُِّر٣ ِٚ ُِ َزُظٞ َٝ ِل لَّللاَّ َٖ ِٓ (ل{ل}لذََسآَءزٌل{لخرسلٓرطدألٓذرٝفلأ١لٛرٙلٔ}ذََسجَءزٌل

ل{لالذطدجء َٖ ِّٓ جُـح٣سلًٔحل٣إذٕلذٚلٓوحذِطٜحلخ)ئ٠ُ(ل،لٝهغليلسالُي)ذسجءز(ل٤ُل٤َدٛحللذسجءزلٝلٝجُط٣ٖٞ٘لُِطل ٤ْل}ل

ل َٖ ّٓ ل ْْ ُ ْدض َٛ لأ١لٛرٙلذسجءزٌلٓرطدأزٌلٖٓلجٜسلهللالضؼح٠ُلٝزظُٞٚلٝجيِسل}لئ٠َُِلجُر٣ٖلَػح ٍَ لٝض٣ٜٞ ٍْ ش٣حدزَلضل ٤

ؼ٤حذلذحهلللُلعحدلجُٔشس٤ًٖل{ل٤ُٝطلذصِسلذسجءزلأ١ل٤ُطلٓطؼِوحلذرسجءزلل،لًٔحلك٢لهُٞيل لذستصلٖٓلجُد٣ٖل،لٝجُ

 جُٔؼ٠٘لألٗٚل٣ص٤سلأٗٚل٣رسأليلٝجُؼ٤حذلذحُِخليلٖٓلهللالٝزظُٞٚ
ِ َوُهَو  .ٖٔ  { ٌُبٌَِّتُوَن َما اَل ٌَْرَضى ِمَن اْلمَْولِ  إِذْ  َمعَُهمْ }ٌَْستَْخفُوَن ِمَن الن اِس َواَل ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللا 

} ٌَْستَْخفُوَن { أي ٌستخفون ـ، ولٌل : متعلك ب (كائن)والظرف )إذ( متعلك بما تعلك به لبله )معهم( وهو 
 إذ ٌبٌتون واألول أصح .

ونَ ن ِض ُهمأ ُيـأِِشُ َرأ َُذوا آِِلًَة ِمَن اْلأ خيتؾف ادعـى عذ تعؾقؼفا بـ)اَّتذوا( وعذ جعؾفا صػة لـ)آِلة ( فعذ اْلول ال حتتؿل إال  {َأِم اَّتخ

 ذلك أن  )من(:معـى واحدا وعذ الثاين حتتؿل معـقني وبقان 

: و)من( ابتدائقة  تبعقضقة  : ْلن  مبتدأ اَّتاذها من أجزاء اْلرض وهو بعض أجزاء اْلرض: عذ (اَّتذواـ)إما متعؾق ب (1

معـى أن اَّتاذهم إياها مبتدأ من أجزاء اْلرض وبعض أجزاء اْلرض كاحلجارة وأكواع ادعادن سواء كاكت من ذهب أو 

أوا اَّتاذها من االرض بان صـعوها وكحتوها من بعض احلجارة او من بعض فضة أو خشب أو حجارة بؿعـى ابتد

بلن آِلتفم التي يعبدوهنا هي اْلصـام التحؼر ظرفا لغوا ، واحلؽؿة من ذكر الصػة ر جواهرها فقؽون اجلار وادجرو

 فؽقف تؽون إِلا .ادصـوعة من أجزاء اْلرض 

 ة( وعذ جعؾفا صػة حتتؿل معـقني : ( وجيوز أن تؽون متعؾؼة بؿحذوف وقع صػة لـ)آِل2

كؼولك فالن من مؽة أو من ادديـة ، تريد مؽي أو مدين إذ معـى كسبتفا إىل اْلرض  {ّمَن األرض  }أن تكون )من(  يف  ( أ

 أي جعؾوا ْلكػسفم آِلة من عاََل اْلرض تعريضًا بلن ما كان مثَل ذلك ال يستحق أن يؽون معبودًا ،

رض كوهنا مستؼرة عؾقفا ومعبودة وهي عؾقفا  ، بني سبحاكه بطريق اإلكؽار والتشـقع عؾقفم هل هذه اآلِلة ومعـى كسبتفا إىل اْل 

قادرة عذ بعثفم ال إهنا آِلة أرضقة حؼرة جامدة ال حول ِلا وال قوة وهذه الصػة لقست لؾتخصقص ْلهنم اَّتذوا آِلة يف السامء 

، وإظفار ْلفن رأهيم ، تعريضًا بلن ما كان مثَل ذلك بلهنا أرضقة سػؾقة بادِشكني   وهي ادالئؽة بل هذه الصػة لؾتحؼر والتفؽم

 ال يستحق أن يؽون معبودًا ،



 

ٕٗٗ 

وحتتؿل أن تؽون كادعـى اْلول تبعقضقة ابتدائقة  أي آِلة كائـة من  جـس اْلرض أي إما من احلجارة أو من بعض  ( ب

 245جواهر اْلرض فؿن تبعقضقة عذ هذا

 

 :   بظريقة أسيل  تفريل ما سبق
 أخ  ا مؽ قول أن الجار والسجررور ال برد أن يتعمقرا بعامرل، والعامرل الر ي يتعمر  برر الجرار والسجررور إمرا أن يكرؾن  

 سعبل أو مذتقا أو مردرا أو ا ؼ سعل أو جامدا مؤوال بسذت  أو ما ؼير را حة ال عل .
 وشرح ذلػ أ ر إما أن يكؾن : 

 ،عمى األلا  أو أمرا   )تاما ، أو  اقرا  عا  :)ماضيا  أو مزار فعلً  .ٔ
(  جاّر ومجرور متعمقان بال عل )بزيدٍ . سر)مررت بزيٍد( حؾ   م عؾٌل بر غضر لريا. والجار والسجرور )َمرَّ

 والجار والسجرور، أل ر ا ؼ سعرل، )نزاِل(  جاّر ومجرور متعمقان برفي الباخرةسر) )َنَزاِل في الباخرِة(:  حؾ لٍ اسَؼ فع .ٕ
  عؾل بر غضر لريا.م

                                                 
ٕٗ٘
ك٢لهُٞٚلضؼح٠ُل}لثْلئذجلدػحًْلدػٞزلٖٓلجألزللئذجلأٗطْلض سجٕٞل{لػ٘دٗحلضلع٤سجٕل لضلع٤سلٓٞجكنلُوحػدزلجظطل٘حءلٖٓلجُوحػدزل لل

 جُطؼِنلٝضلع٤سلٓ حُقلُٜحلك٤ٌٕٞلٖٓلجُٔعطل٤٘حشلٖٓلجُوحػدز ل

ئٕلجؼِ٘حٙل)لٖٓلجألزل(لليلسلُي)دػٞزل(ل٣ٌٕٞلجُٔؼ٠٘لإٔلهللالضؼح٠ُلدػحًْلذدػٞزلٌِٓٚلئظسجك٤َلٖٓلجألزللأ١لإٔللجُلع٤سلجألٍٝل 

لهَِس٣ٍدل) ٍٕ ٌَح َٓ ل ْٖ ِٓ َ٘حِدل ُٔ ُْ ل٣َُ٘حِدلج َّ ْٞ ْغل٣َ ِٔ جْظطَ َٝ {لكٜٞلٌٓحٕلهس٣دلظٞجءلًحٕلذ٤صلجُٔودضلٔٗئظسجك٤َل٣٘حد٣ْٜلٖٓلٌٓحٕلٖٓلجألزللًٔحللك٢ل}ل

ؿ٤سٙل،كحُدجػ٢لدو٤وسلجُِٔيلذأٓسٙلظرذحٗٚلٗذٞلهُٞٚلضؼ٠ِ}ئٗٚللُوٍٞلزظٍٞل{لٝػ٠ِلٛرجللجُٔؼ٠٘لكحُطؼِنلجحزلػ٠ِلجُوحػدزلًٔحله٤َلأٝل

لجُٔؼسٝكسلل،لٝجخطحزلٛرجلجُطلع٤سللجٔحػسله٤ِِسلٖٓلجُٔلعس٣ٖلٝٛٞلجُر١لأزجٙل.ل

ْٖللجُطلع٤سلجُلح٢ٗل  ِٓ ًُْ(لٝ}ل {لالذطدجءلجُـح٣سلأ١لئذجلدػحًْلػ٘دلجُرؼ لٝأٗطْلك٢لجألزللللٝٛٞلزأ١لجُجٜٔٞزلإٔل)ٖٓلجألزِل(للٓطؼِنلذي)دػح

والدعؾة : ىي الشفخة اآلخرة عبر ،لأنتؼ تكؾنؾن في اْلرض فيدعؾكؼ مشيا فتخرجؾن ٓٞض٠لك٢لهرٞزًْلدػٞزلٝجددزلئذجلأٗطْلض سجٕٞلأ١ل
صلدػٞضيلٖٓلجُر٤صلكحُٔؼ٠٘لدػٞضيلٝأٗحلك٢لجُر٤صلٝٛرجلك٢لظحٛسلجألٓسلٓ حُقلُوحػدزلجُطؼِنلأل٢ٗلئٕلهِبالدعؾة لبيان سيؾلة البعأ ،  

لاللأٗصل،لٌُٖلدكغلٛرجلجإلشٌحٍلجُصٓ شس١لًٝرحزلجُؼِٔحءلذجٞجخل٣ؼطرسلجظطل٘حءلٖٓلهحػدزلجُطؼِنلكوحُٞجل ل

لػَلل ََ َٔ حلجْشطَ َٔ ُِ ل ْْ ًُ لَدػح َّٕ لك٢لجألزللٝالل٣شطسالًٕٞلجُدجػ٢لك٢لجألزلل،لأِلَ ِ ّٞ طَؼَُِِّنل٣ٌل٢لك٢لجُطؼِنلذدػحًْللًٕٞلجُٔدػ ُٔ ُْ لكَح ٍٍ ْلؼُٞ َٓ َٝ ل ٍَ ٠َِلكَحِػ

ُْوَِس٣َِ٘سللكوُٞيل ل لَػ٠َِلَدَعِدلج ٍِ ْلؼُٞ َٔ ُْ ل٣ٌٕٞلٖٓلشإٕٝلج ْٕ ٣َُجُٞشلأَ َٝ ل َِ ُْلَحِػ ل٣ٌٕٞلٖٓلشإٕٝلج ْٕ ل٣َُجُٞشلأَ َِ ُِْلْؼ دػٞضٚلٖٓلٌٓحٕلًرجل،لًٔحلذِح

أػ٠ِلجُجرَلك٘صٍلػ٢ِّل لٝدػٞضٚلٖٓلأظلَلجُٞجد١لكطِغلئ٢ُّل٣جٞشلإٔل٣ٌٕٞلٌٓحٗيل٣جٞشلإٔل٣ٌٕٞلٌٓحٕليحدريل،لضوٍٞل لدػٞشلش٣دجالٖٓل

قؾل القاول دعا فلن فلنا مؽ الجبل يحتسل أن يكؾن الدعاء مؽ الجبل كسا يقؾل القاول يا فلن اصعد إلى الجبل ، هحٍلجإلٓحّللجُسجش١ل ل
فلن انزل مؽ الجبل ، ريقال دعاه مؽ الجبل ، وال  ريقال دعاه مؽ الجبل ويحتسل أن يكؾن السدعؾ يدعى مؽ الجبل كسا يقؾل القاول يا

يخفى عمى العاقل أن الدعاء ال يكؾن مؽ اْلرض إذا كان الداعي ىؾ ه ، فالسدعؾ يدعى مؽ اْلرض يعشي أنتؼ تكؾنؾن في اْلرض 
 {فيدعؾكؼ مشيا فتخرجؾن 



 

ٕٗ٘ 

  جراّر عذؽ الدذفيو: موتدأ وهؾ مردر لرريا، و))الدكؾُت(سر  )الّدكؾُت عؽ الدفيو جؾابٌ :  حؾ مردرًا صريحاً  .ٖ
 خور السوتدأ. و)جؾاٌب(، وهسا م عؾل بر غضر لريا الدكؾت(ومجرور متعمقان بالسردر)

 :    وهي باب الشعت: التي در شاها سي)مذتقًا مؽ السذتقات .ٗ
، وهسررا م عررؾل بررر غضررر )محذذ (جرراّر ومجرررور متعمقرران بررر فذذذ)لعسمي(. أنذذا ُمِحذذٌ  لعسمذذي( حررؾ) اسذذؼ الفاعذذل: أ.

 : خور.)مح (: موتدأ، و)أنا(لريا. و
 ، وهسررا )السغزذذؾب:الجررار والسجرررور متعمقرران بررر)عمذذييؼ(سرررغيذذِر السغزذذؾِب عمذذييؼ . :  حررؾ }اسذذؼ السفعذذؾل .ب

 .ٕٙٗ قؾل الزسضر)هؼ  سي محل رسع  ا ب ال اعل أو  السغزؾب( ا ب ساعل ال ؼ الس عؾل )
(   برردل، و)الذذدواء: موترردأ، وفذذذ)ىذا( ىذذذا الذذدواء ُمذذرّّ عمذذى لدذذاني(:  حررؾ )الرذذفة السذذذبية ج. خوررر وهررؾ )مذذذُرّّ

(: الجاّر والسجرور متعمقان بالر ة السذوهة عمى لدان(ل ة مذوهة و)  .)مذُرّّ
: لمعذذدو(و) ، : خوٌر وهؾ مؽ ليغ السلال ةلرابٌ : موتدأ و)زيٌد(. سر)و(َلرَّاٌب لمعد زيدٌ :  حؾ )ِصَيغ السبالغة د.

 هسا م عؾل بر غضر لريا. َلرَّاٌب(الجاّر والسجرور متعمقان بر)
 . )أفعذل التفزذيل : خورر وهرؾ مرؽ )أحدذؽ: موتردأ و)زيذٌد(سرر زيذٌد أحدذُؽ مذؽ سذعيٍد(:  حرؾ )لِ أفْذَعذُل التفزي ل.

 .بذ)أحدؽ(ن  : جار ومجرور متعمقامؽ سعيدو)
وهررؾ   : يتعمرر  بهسررا الجرراّر والسجرررور عشررد الرررلانواسذذؼ السكذذان ، اسذذؼ الزمذذانالسذررت  الرر ي ال يعسررل  ررر) . ه

: هشرررا ا رررؼ زمررران تعمررر  برررر الجرررار والسجررررور فذذذذ)مدعى( . )انقزذذذى مذذذَذْدعاَك لتأييذذذِد الحذذذقِّ  حرررؾ:  ٕٚٗالحررر 
  .)لتأييد

 .)الى أعؾانو(ان تعم  بر الجار والسجرور  : ا ؼ مك)مدخل. سرعرفشا مَذْدخمػ إلى أعؾانو(و حؾ ) 

                                                 
 ئب فاعل السم اؼبفعوؿ )مضروب(.اسم اؼبفعوؿ أيخذ انئباً عن الفاعل كبو)أمَػْضروٌب زيٌد؟( فػ)زيٌد( ان ٕٙٗ

  
 

ٕٗ7
،  وال يتعمق بيا ْلنيا  وقد مشع جساعة مؽ العمساء  كأبي حيان والعكبري رحسيؼ ه تعالى التعميق باسؼ السكان والزمان :فذ)مؽ العذاب(: صفة لذ)مفازة( عشدىؼ 

 اسؼ مكان، واسؼ السكان ال يعسل )أي ال يتعمق بو الجار والسجرور( عشدىؼ .
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:الجررار والسجرررور فذذذ)لمقتال({ َمقاِعذذد لمقتذذال وإذ غذذدوت مذذؽ أىمذذػ تذُبذذَذؾِّئ السذذؤمشيؽو رر لػ يقررال سرري قؾلررر تعررالى } 
  )مذؽ العذذابسرر افذل تحدذبشيؼ ِبَسَفذازة مذؽ العذذاب و  لػ سي قؾلرر تعرالى ،  ا ؼ مكان )مقاعد(ألن  )مقاعد(متعمقان بر

 .وجساعة مؽ العمساء   ل ه ا عشد اإلمام الرلان، ٕٛٗ أل ها ا ؼ مكان بذ)مفازة(اّر ومجرور متعمقان ج
  )ٌَد  أسد فً المتال( . :الفعل بما ٌشبهومثال السؤول 

 ال عل وهؾ العمؼ السذتهر مدسا  بؾلف  حؾ سبلن حاتؼ سي قؾمر . ومثال ما يذير إلى معشى
والسرؤول بسرا يذروهر ، والعمرؼ السذرتهر ، ومذا يذذبيو  ، )الفعذل بيذه اْلرياء اْلربعة الجار والسجرور(إذًا يتعمق ) 

قردر عرامبل  أو وجرد ل رؽ ال يررما التعمضر  برر مرؽ حضرث السعشرى ، سإن لؼ يكؽ سي الجسمة شيء مشها مؾجؾدا  بؾلف  ، 
 السجرور متعمقان بسح وف تقدير  { سر)بدؼ  الجار و ابدؼ ه الرحسؽ الرحيؼاللدسمة  كسا في )الباء( في،  مح وسا  

  وإلذى ثسذؾد أخذاىؼ صذالحاً قؾلرر تعرالى } وكسا في )إلى( في، ٜٕٗ بدرؼ تأكت ( ، أقرأ، آكلحدب حال الست مؼ بها  حؾ)
، و حرؾ )زيرد سري  والسر رل إلرضهؼ إلرى ّسرؾد ر بردلضل ذ رر الشوري أرسذمشا أي أرسمشا(سرالجار والسجرور)إلى ّسؾد  متعمقان بر)

 أي  ا ؽ سي الدار .الدار  
 بالؾالديؽ إحدا ا . وأحدشؾاو حؾ اللاء سي قؾلر تعالى }وبالؾلديؽ إحدا ا {أي 

 :حذ  العامل جؾازا ووجؾبا 
 وإما أن يكؾن جا ز الح ف )أي مح وسا  جؾازا  . .ٕإما أن يكؾن واجب الح ف. )مح وسا  وجؾبا  .  .ٔ

 الحالة اْلولى:

 حذ  العامل وجؾبًا:
 مل مح وسا  وجؾبا  سي حالتضؽ وهسا:يكؾن العا 

ذذاً  إن كذذان الجذذار والسجذذرور أو الغذذر  :لؾجذذؾب الحذذذ  الحالذذة اْلولذذى )أي يرردل عمررى مجرررد الؾجررؾد العررام  كؾنذذًا عامَّ
والحزؾر السظم  دون زيادة معشى آخر  حرؾ )زيرد سري الردار  سرر)سي الردار  ال ي ضرد شرضئا  أكثرر مرؽ الداللرة عمرى 
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ٌْل)  ٤ُِ لَػرَجٌخلأَ ْْ ُٜ َُ َٝ ُْؼَرَجِخل لج َٖ ِٓ لَحَشٍزل َٔ لِذ ْْ ُٜ (ل{جألدعٖلإٔلٓلحشزلك٢لهُٞٚلضؼح٠ُل)ذٔلحشزل(لإٔلضٌٕٞلجظْلٌٓحٕلجُلٞشلجُر١ل88ٔ}كََللضَْذَعرََّ٘

كٞشلٝظلٓسلٖٓلٖٓل٣ذِٚل٣لٞشلذحُعلٓسلٖٓلجُ طس؛لألٕلجُٔ٘وطغلك٤ٜحل٣٘جٞلٖٓلجألخطحزلٖٝٓلجألػدجءلأ١لاللضذعرْٜ٘لذٔ٘جحزلٌٝٓحٕل

 جُؼرجخللذَلْٛلك٢لٌِٜٓسل.
لوسي فقالوا بل يقدر رجح صبهور العلماء تقدير العامل متأخرا ، كبو ابسم هللا أقرأ ، ألجل أف يفيد اغبصر أي ابظبو ال ابسم غَته ، وخالفهم ابن عاشور والآ 249

 مقدما واغبصر مفهـو من السياؽ .
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غضر زيادة شيء آخر عمى الؾجؾد  األكل والذرب وغضرهرا ويكرؾن السحر وف  ؾ را  عامرا   وجؾد زيد سي الدار مؽ
 سي أربع حاالت وهي إذا  ان الجار والسجرور أو الغرف: 

 )كذان(  أو )كذاوؽ  الجار والسجرور متعمقان بسحر وٍف خورر تقردير  )في الدار  سر)زيد في الدار:  حؾ خبراً  أ.
  .ُوِجدَ أو ) )مؾجؾد(أو 

 ، )طذاوراً : الجرار والسجررور لر ٌة لررفذي الدذساء(:   ررة و)فذذ)طاورًا(  رأيت طاورًا في الدساء:  حؾ )أو صفة ب.
  أو )كاوشذذاً متعمقرران بسحرر وٍف لرر ٌة مشرررؾبة تقررديرها  )فذذي الدذذساء( الجذذار والسجذذرور قررؾل عشررد اإلعررراب: 

 .)ُوجِذد(أو  )مؾجؾدًا(أو  )كاَن(
عرررف متعمرر   )بذذيؽ(، ومعرفذذة م عررؾل بررر وهرري )الظذذاورة(سررر بذذيؽ الدذذحاِب( رأيذذت الظذذاورةَ  حررؾ ) أو حذذااًل: ج.

 )ُوِجد(.أو  مؾجؾدًة(أو ) )كان(أو  )كاوشًة(بسح وٍف حاٌل مشرؾب تقديرها
 )استستعت باْلزىار التي في الحديقة( حؾ  صمة لمسؾصؾلأو  د.

 باْلزىذذار(لررى لررمة. و)ا ررؼ موشرري عمررى الدرركؾن سرري محررل جرررٍّ لرر ةٌ وهررؾ ا ررؼ مؾلررؾل يحترراج إ )التذذي(سررر
)كذذان(  الجررار والسجرررور متعمقرران بسحرر وٍف لررمة السؾلررؾل )ويجررب أن  قرردر  هشررا سعرربل  ال ا ررسا   والتقرردير

 .)ُوجِذد(
 :: إذا كان الجار والسجرور أو الغر  كؾنًا خاصًا في حالتيؽلؾجؾب الحذ  الحالة الثانية

سراء)أي برالتؾاس  إذا التزم العرب ح سر سي أ مؾب معضؽ  قؾلهؼ لسرؽ تر أ. سراء والوشرضؽ  أي تزوجرك بالرِّ زوج )بالرِّ
 وعدم الذقاق .

إذا  ران حرررف الجرر هررؾ )الرؾاو  أو)الترراء  السدررتعسمتضؽ سري القدررؼ  حرؾ ) ت ألسعمررؽَّ  ر ا  أي أقدررؼ ألسعمررؽَّ  ب.
 ك ا.

 وهشاك حالة خالة بالغرف  تعرسها سي  تب أخرى إن شاء ت.

 عامل جؾازاً الحالة الثانية: حذ  ال
غضرر الحرالتضؽ الدرابقتضؽ.  حرؾ:)سي السدرجد  سري  ودل عميذو دليذل إن كان كؾنذًا خاصذاً يكؾن العامل مح وسا  جؾازا   

ِكُف؟ . أي َِ  سي السدجِد. أْعَتكفْ  جؾاب مؽ قال: أيؽ أْل
  .)كاوؽ، مؾجؾد، مدتقر:  حؾ والكؾن العام  .جالس، قاوؼ، ناوؼ:  حؾ )والكؾن الخاص 
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   الحالة بت رضل سي  تب أخرى إن شاء ت، ويك ضشا تدهيبل  عمى الظالب أن  قؾل: وشرح ه  
 .يكؾن العامل محذوفًا جؾازًا في غير حاالت الؾجؾب الدابقة

 تفريل مجيء الجار والسجرور صفة أو حااًل:

 الجار والسجرور صفة: ءمجي. ٔ
: سالجررار والسجرررور مررع وىذذذا االسذذؼ نكذذرة سذذذتقغيذذر مذذؤول ب اسذذؼ جامذذدبعررد  لغذذر وا الجذذار والسجذذرورإْن  رران  

مذررت ).  حرؾ: ذلػ اقتزى السعشى إنْ له   الش رة،  صفة الزسضر السدتتر ؼير والغرف مع الزسضر السدتتر ؼير يعربان
سرؾق ال ررؽ ، برل هرؾ متعمر  مرؽ كرؽ يلرؼ  سررورألنَّ ال؛ مذررت()برر (فذؾق ) غرفسبل يسكؽ تعمض  ال بظاور فؾق الغرؽ(

،  أل رر ال يرراد برر  لمحضرؾان الر ي يظضرر الغرف برر أل رر اآلن ا رؼ جامرد  والظا ر ال يسكؽ تعمض  ، ى بالظا رحضث السعش
، ، واال رؼ الجامرد غضرر السرؤول بسذرت  ال يتعمر   وهرؾ   ررة ، غضرر مرؤول بسذرت الحدوث بل لار ا سا لسا يظضرر وهرؾ 

مرع الزرسضر   فذؾق )فذذ رة سإذا الغرف سري محرل جرر لر ة ،بر الجار والسجرور ، سشدأل هل   رة أم معرسة ؟  قؾل هؾ  
 أو مؾجرؾدٍ   را ؽٍ  مرررت بظرا روالتقردير: ،  متعمر  بسحر وٍف لر ة الغررف- رر لر ة. أو  قرؾل: أل جررلسدتتر سي محل ا

{  مرؽ الدرساء ألف  شة { }أو  ررضب  عشد ربػ، } وإن يؾما ، وقس عمى ذلػ : رأيك طا را سؾق ال رؽ سؾق ال رؽ 
 جل مؽ ال رام .مررت بر 

  
 :  الحاصل

عشدما تريد أن تعم  تدأل أ ئمة ؟ الدؤال األول : هل يؾجد شيء مرؽ األشرياء األربعرة التري يتعمر  بهرا الجرار والسجررور 
والغرف ؟ إن قرالؾا  عرؼ  درأل هرل يتعمر  برر الجرار والسجررور والغررف مرؽ حضرث السعشرى ؟ إن قرالؾا  عرؼ عمقشرا برر الجرار 

وإن قالؾا ال ، أو ال يؾجرد شريء يتعمر  برر الجرار والسجررور والغررف مرؽ األشرياء االربعرة  درأل بسراذا والسجرور والغرف 
هؾ متعم  مؽ حضث السعشى إن قالؾا هؾ متعم  به ا الجامد أي ب ضر الحاالت التي يتعم  بها الجار والسجرور  قرؾل هرل 

ف حرال وإن قرالؾا   ررة  قرؾل الجرار و السجررور والغررف هؾ معرسة أم   رة إن قالؾا معرسة  قرؾل الجرار و السجررور والغرر 
  عك )ل ة  .

 الجار والسجرور حااًل: ءمجي .ٕ
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س ررل  جذذاءا بعذذد اسذذؼ جامذذد معرفذذةمررا تقرردم محمررر إن جرراء الجررار والسجرررور والغرررف بعررد ا ررؼ جامررد   رررة وأمررا إن  
، سرر)سي زيشترر  مرؽ حضرث السعشرى ال يسكرؽ  فذي زيشتذو زيذداً  مشهسا مع الزسضر السدتتر حال أو متعمقان بحال  حؾ: رأيك

،وإ سرا السعشرى زيرد سري الزيشرة ، سالجرار والسجررور متعمر  برر)زيدا  مرؽ حضرث  ألن الرؤية لؼ ت رؽ سري الزيشرةتعميقر بر)رأيك  
. أو  قررؾل: الجررار والسجرررور )زيذذدًا(حررال مررؽ  سرري محررل  رررٍب  )في زيشتذذو(فذذذ ،  ا ررؼ جامررد معرسررة )زيذذدًا(السعشررى ، و

، و حررؾ } ال يدررتؾي القاعرردون مررؽ السررؤمشضؽ { ال يسكررؽ أن  قرردير رأيررك زيرردا   ا شررا  سرري زيشترررقرران بسحرر وف حررال. والتمتعم
 عم  )مؽ السؤمشضؽ  بر)القاعدون  أل ر ليس السعشى قعد مؽ السؤمشضؽ ، برل  السعشرى القاعردون حرال  رؾ هؼ مرؽ السرؤمشضؽ 

سراء   سرر)سي السراء  ال يسكرؽ تعميقرر برر)أعجوشي   أل رر لريس السعشرى أي مؽ هر ا الجرشس  ، و ر لػ )أعجوشري الدرسػ سري ال
أعجوشرري سرري السرراء بررل هررؾ متعمرر  بررر)الدسػ  والدررسػ جامررد ال يتعمرر  بررر الجررار والسجرررور ، وهررؾ معرسررة سشقررؾل الجررار 

 والسجرور سي محل  رب حال . 
 وىذه القاعدة تحتاج إلى تفريل: 

 الجار والسجرور والغر :
، )مرررت بظرا ر  يعربان ل ة.  حؾ )رأيُك طا را  عمى ال ررؽ  لؼ تؾصف ولؼ تُذزف إلى نكرة نكرة بعدإذا جاءا  .ٔ

،   نكذرة محزذة)وهر   الش ررة التري لرؼ تؾلرف ولرؼ ُتَزرف تدرسى ،  أو )رأيرك طرا را  سرؾق ال ررؽ  سؾق ال ررؽ  
 مثال الش رة السحزة:  تاب، رجل، بضك.

الدررحاب . سررر)أل  هشررا  بذذيؽ  أو )رأيررك الهرربلل فذذي اْلفذذق )رأيررك الهرربلل  حررؾ : ٕٓ٘ معرفذذة محزذذةوإذا جرراء بعررد  .ٕ
: زيرد،  تراب زيرد،  تراب هر ا، هر ا، الر ي، السحزرةمثرال السعرسرة ،  ٕٔ٘ لمعهد أي القسر السعروف وليدك لمجرشس

 . كتاب ال ي
اليرة. سهسرا محرتسبلن لمؾلرؽية والح ٖٕ٘ بعذد معرفذة غيذر محزذةأو  ، ٕٕ٘ نكرة غير محزذةوإذا جاءا بعد  .ٖ

مثرال الش ررة غضرر السحزرة:  تراٌب ،  أغررا ر  فذؾق    أو )هر ا ّسرر يرا ععمذى أغرذانو حؾ )ه ا ّسر يا ع 

                                                 
 . الجشدية( ريعربان حاالً )وىي جسيع السعار  إال السعر  بذ)أل(  ٕٓ٘
ٕ٘ٔ
وأجاز الدماميشي رحسو ه أن يعرب الجار والسجرور والغذر  صذفة أيزذًا إن جذاءا بعذد نكذرة غيذر محزذة أو بعذد معرفذة مظمقذًا )أي  

ار الجذذ-وممخذذص كذذلم الذذدماميشي رحسذذو ه: )إذا وقذذع رذذبو الجسمذذة  ، -إن اقتزى السعشى ذلػ-أم بغيرىا سؾاء كانت معرفة بذ)أل( 
صذفة وىذي إذا  صذفة إال فذي صذؾرة واحذدة فيتعذيؽ أن يكذؾن بعذدىا بعد معرفة أو نكرة فإنو يرذمح أن يكذؾن حذااًل أو -والسجرور والغر 

 ، وقؾل الدماميشي مفيد جدا .  جاء بعد نكرة محزة(
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، إن أريرد أريرد  الزذؾء الكؾكذ و الذشجؼو الزىذرمثال السعرسرة غضرر السحزرة يعجوشري ،  ل ضٌر،  تاُب رجلٍ 
 بر)أل  الجشس ال العهد .

 لجسل.وما قضل سي الجار والسجرور يقال سي إعراب ا 
 ما  و  هؾ معشى  بلم الرلان رحسر ت: 
)سا دة  الجسمة وشوهها مؽ الغرف والجار والسجرور بعد الش رة السحزة ل تان.  حؾ رأيرك طرا را  يرريا أو سرؾق  

غرررؽ أو عمررى غرررؽ، وبعررد السعرسررة السحزررة حرراالن.  حررؾ رأيررك الهرربلل يزررئ أو بررضؽ الدررحاب أو سرري األسرر . وبعررد 
سعرسررة أو السعرسررة الترري  ررالش رة محررتسبلن لمؾلررؽية والحاليررة.  حررؾ هرر ا ّسررر يررا ع يعجررب الشرراعر أو سررؾق الش رررة الترري  ال

أغرررا ر أو عمررى أغرررا ر. ألن الش رررة السؾلررؾسة  السعرسررة. و حررؾ يعجوشرري الزهررر ي ررؾح  ذررر  أو سررؾق أغرررا ر أو عمررى 
عررد الش رررات لرر ات وبعررد السعررارف أحررؾال لرريس أغرررا ر ألن السعرررف الجشدرري  ررالش رة. سقررؾل السعررربضؽ: الجسررل وشرروهها ب

 عمى إطبلقر   ا سي الس شي وأ م شا عؽ الدمامضشي جؾاز  ؾن الغرف بعد السعرسة السحزة ل ة بتقدير متعمرَّقر معرسة.
 تمخيص لسا سبق:

 بسا تقدم   ؾن قد شرحشا خسدة أمؾر تتعم  بحرف الجر األلمي وهي: 
 شى جديد يكسل معشى عاممر.أنَّ حرف الجّر األلمي يأتي بسع -
 أنَّ حرف الجّر األلمي يحتاج إلى متعمرَّ  أي عامل يتعم  بر. -

 أنَّ حرف الجّر األلمي يكؾن بسشزلة الؾ ي  ال ي يرل بضؽ العامل )ال عل وشوهر  وبضؽ السجرور. 
 .ٕٗ٘ أنَّ حرف الجر األلمي إن حرُِ ف يختل السعشى  

                                                                                                                                                                             
 نحؾ طال  كبير ، طال  عمؼ . أي نكرة مؾصؾفة أو مزافة إلى نكرة أخرى( ٕٕ٘

ٕٖ٘
أدرردلٓررٖل  التذذي يذذراد بيذذا الحقيقذذة والساهيذذة دون نغذذر لفذذرد معذذيؽ  نحذذؾ اْلزىذذار ، الكتذذاب ، القمذذؼ ل( الجشدذذية()وىذذي السعرفذذة بذذذ )أل

  الجشدرية: هري )ألفذذكأٗصلاللضس٣دلأددلٛرجلجُ٘ٞعلٝاللضشر٤سلئُر٠لكرسدلٓؼر٤ٖل،لللجألشٛحزل،لٝجٌُطحخلأدعٖلج٤ِطل،لٝجُوِْلػِْلذٚلجإلٗعحٕ
 لسحض مؽ غضر أن ت ضد العهد )سهي ال تدل عمى واحد معضؽ .الداخمة عمى   رة ت ضد معشى الجشس ا

  

 أمثمة عمى إعراب الجار والسجرور صفة أو حااًل: ٕٗ٘

 ه مردٌق لسا معيؼ  مؽ عشدقؾلو تعالى اولسا جاءىؼ كتاب  السثال اْلول:
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  مفعذؾل بذو.)كتاب( : فاعذل )جاء(: فعل ماض مبشي عمى الفتح.)ىؼ(: مؽ )جاءىؼ(: لسير مترذل مبشذي عمذى الدذكؾن فذي محذل نرذ
 الجار والسجرور)مؽ عشد( فييسا وجيان: مرفؾ  وعلمة رفعو الزسة.

 الؾجو اْلول: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر في محل رفع ْلنيسا صفة لذ)كتاب( ْلنو نكرة محزة.

 ه.أو نقؾل الجار والسجرور متعمقان بسحذو  صفة لذ)كتاب( والتقدير كتاب كاوؽ مؽ عشد 

 وعمى ىذا اِلعراب فذ)مردق( نعت ثاٍن.

الؾجو الثاني: أن يكؾن الجاّر والسجرور )مؽ عشد( في محل نر  بذ)جاءىؼ( أي متعمق بذو وحذر  الجذر )مذؽ( معشذاه ابتذداء الغايذة )أي 
ه أبذذؾ حيذذان رحسذذو ه ْلن ريذذو الفرذذل بذذي ؽ الرذذفة )مرذذدق( ابتذذداء غايذذة السجذذيء مذذؽ عشذذد ه أي مبتذذدأ مذذؽ عشذذد ه(.وردَّ

والسؾصؾ  )كتاب( بسعسؾل أجشبي )أي الفاصل ليس معسؾاًل لمرفة وال لمسؾصؾ ( ويعشي بو ىشا )مؽ عشد( فيؾ ليس معسذؾاًل 
 لمرفة )مردق( وال لمسؾصؾ  )كتاب(.

 وىذا فرل ال يغتفر وإنسا يغتفر إذا كان الفاصل معسؾاًل لمرفة أو لمسؾصؾ . 

 عزيز عميو ما عشتؼ حريٌص عميكؼ مؽ أنفدكؼ لى:ا لقد جاءكؼ رسؾٌل قال ه تعا السثال الثاني:

)مؽ أنفدكؼ(: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر في محذل رفذع ْلنذو صذفة لذذ)رسؾل( ْلنذو نكذرة محزذة، وْلن السعشذى )جذاءكؼ رسذؾٌل 
ز: اْلصح ريو كسا قال الدسيؽ رحسو ه: إنو نعت أو نقؾل: الجار والسجرور متعمقان بسحذوٍ  صفٌة لذ)رسؾٌل( ، عزي كاوٌؽ مؽ أنفدكؼ(،

 ، وىل يجؾز تعميقو بذ)جاءكؼ(؟ يقال ريو ما قيل في اآلية الدابقة.

 مشزؾد مدؾمة عشد ربػ . مؽ سجيلقال ه تعالى: اوأمظرنا عمييؼ حجارة  السثال الثالأ:

ارة( ْلنيذا نكذرة محزذة والسعشذى: أنيذا حجذارة كاوشذة مذؽ مؽ سجيل: الجذار والسجذرور مذع الزذسير السدذتتر فذي محذل نرذٍ  صذفٌة لذذ)حج
 سجيل، مدؾمة: لشا أن نعربيا صفة ثانية أو حااًل ؛ْلن الشكرة إذا خررت بؾصف أو إلافة يجؾز مجيء الحال بعدىا.

 اليٌؼ  ٍ مؽ رجزقال ه تعالى: اأولئػ ليؼ عذاٌب  السثال الرابع:

 ٌة لذ)عذاب( ْلنو نكرة محزة ، )أليؼ(: نعت ثاٍن.)مؽ رجز(: الجار والسجرور في محل رفٍع صف

يتمذؾا عمذييؼ آياتذػ )مشيؼ(: الجذار والسجذرور مذع الزذسير السدذتتر فذي  مذشيؼ قال ه تعالى: اربشا وابعأ فذييؼ رسذؾالً  السثال الخامس:
: الجسمذذذذذذذذذذة  كاوشًا مشيؼ ، )يتمؾا( محل نر  ْلنو صفة لذ)رسؾاًل( ، أو نقؾل: الجار والسجرور متعمقان بسحذو  صفة والتقدير رسؾالً 

 الفعمية مؽ الفعل والفاعل وىؾ الزسير السدتتر جؾازًا يجؾز في إعرابيا وجيان:

الؾجذذو الثذذاني: أن تعذذرب حذذااًل مذذؽ )رسذذؾاًل( فالجسمذذة فذذي محذذل نرذذ ،  الؾجو اْلول: أن تعرب نعتًا ثانيًا لذ)رسؾاًل( فالجسمة في محل نر .
 حال ْلنو نكرة تَذخررْت بدب  وصفيا بذ)مشيؼ(. وجاز مجيئو )رسؾاًل( صاح 
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 والقاعدة تقؾل: الجسل بعد الشكرات السحزة صفات وبعد الشكرات غير السحزة يجؾز أن تعرب صفاٍت أو أحؾااًل.

 والجؽ  مؽ اِلنسقال ه تعالى:ا ولقد ذرانا لجيشؼ كثيرًا  السثال الدادس:

 تتر في محل نر  ْلنو صفة لذ)كثيرًا( ؛ ْلن )كثيرًا( نكرة محزة.مؽ اِلنس: الجار والسجرور مع الزسير السد

 أصابيا وابل  بربؾةقال ه تعالى: اكسثل جشة  السثال الدابع:

 : الجار والسجرور في محل جر ْلنو صفة لذ)جشة( ، )الباء(: عررية بسعشى )في( أي جشة كاوشة في ربؾة. )بربؾة(

يا(: جسمة جاءت بعد نكرة غير محزة: ريجذؾز أن تعذرب نعتذًا ثانيذًا فيذي فذي محذل جذر. ويجذؾز : أرض مرتفعة طيبة.)أصاب )والربؾة(
أن تعرب حااًل مؽ )ربؾة(. وجاز مجيء صذاح  الحذال )ربذؾة( نكذرة ؛ْلنيذا وصذفت فيذي )نكذرة غيذر محزذة(، والقاعذدة تقذؾل 

 الجسل بعد الشكرات غير السحزة يجؾز أن تعرب أحؾااًل أو صفاٍت.

 الذيظان   مؽ عسلقال ه تعالى: اإنسا الخسر والسيدر واْلنراب واْلزالم رجٌس  ثامؽ:السثال ال

 مؽ عسل: الجاّر والسجرور مع الزسير السدتتر في محل رفع ْلنو صفة لذ)رجس(.

 رفع ْلنو صفة لذ)رسٌل(.   .)مشكؼ(: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر في محلمشكؼ قال ه تعالى: األؼ يأتِذكؼ رسلٌ  السثال التاسع:

  .)لمشذذاعريؽ(: الجذذار والسجذذرور مذذع الزذذسير السدذذتتر فذذي محذذل رفذذع صذذفة لمشذذاعريؽ قذذال ه تعذذالى: افذذإذا ىذذي بيزذذاء السثذذال العارذذر:
السعشذى : لذ)بيزاء( ْلنو نكرة محزة ، وأما قؾل الزمخذري رحسو ه: فإن قمت : بؼ يتعمذق ا لمشذاعريؽ   ؟ قمذت : يتعمذق بذذ)بيزاء( . و 

فإذا ىي بيزاء لمشغارة ، وال تكذؾن بيزذاء لمشغذارة إاّل إذا كذان بيالذا عجيبذًا خارجذًا عذؽ العذادة ، يجتسذع الشذاس لمشغذر إليذو كسذا تجتسذع 
أي  الشغارة لمعجاو  ا )لمشاعريؽ( متعمق بذ)بيزاء("  فسراده متعمق مؽ حيأ السعشى ال تعمذق اِلعذراب )أي ىذذا الكذلم يتعمذق بيذذا الكذلم

 أنو مؽ تتسة معشاه(.

:  عسمؾا الجار والسجرور )لكل( مع الزسير السدتتر: في محل رفع خبر.)درجات( مساقال ه تعالى:اولكٍل درجاٌت  السثال الحادي عذر:
فة : أصذذميا )مذذِذْؽ( )مذذا( )عسمذذؾا( فالجذذار والسجرور)مسذذا( مذذع الزذذسير السدذذتتر فذذي محذذل رفذذع صذذ مبتدأ مؤخر مرفؾ .)مسا عسمؾا(

لذ)درجات(.التشؾيؽ في )لكل( تشؾيؽ عؾض والتقدير: لكذل فريذق مذؽ الجذؽ واِلنذس. ومذؽ البتذداء الغايذة تذؤول إلذى معشذى التعميذل أي لكذل 
وتدسية دركاتيؼ  فزاول في الجشة بعزيؼ أرفع درجة مؽ بعض ، ولمكافريؽ درجات بعزيؼ أرد عذابًا مؽ بعض فريق مؽ الجؽ واِلنس
 ي  .درجات مؽ باب التغم

 الجذار والسجذذرور )مذشكؼ( مذع الزذسير السدذتتر: فذذي محذل رفذع ْلنذو نعذذت مشكؼ قذال ه تعذذالى: ايحكذؼ بذو ذوا عذدل السثذال الثذاني عذذر:
لذ)ذوا( أي أنيسا يكؾنان مؽ جشدكؼ في الديؽ ، وال يجؾز أن يكؾنا صذفة لذذ)عدٍل( ْلن )عذدٍل( مرذدر والسرذدر لذيس مذؽ جشدذيؼ فكيذف 

 يؾصف بكؾنو مشيؼ.
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 القرى  مؽ أىلقال ه تعالى: اوما أرسمشا مؽ قبمػ إال رجااًل نؾحي إلييؼ  السثال الثالأ عذر:

: الجسمة مؽ الفعذل والفاعذل فذي محذل نرذ  ْلنيذا صذفة لذذ)رجااًل(، ْلن الجسذل  رجااًل: مفعؾٌل بو مشرؾب وعلمة نربو الفتحة.)نؾحي(
رور مع الزسير السدذتتر فذي محذل نرذ  صذفة ثانيذة لذذ)رجااًل( أو حذال بعد الشكرات السحزة صفات.)مؽ أىل(: الجار والسج
 مؽ السجرور في )إلييؼ( )أي مؽ الزسير)ىؼ((.

  فؾقيؼقال ه تعالى: اأولؼ يشغروا إلى الدساء  السثال الرابع عذر:

ء( وىذؾ مزذا  و )ىذؼ( فؾق: الغر  )فؾق( مع الزذسير السدذتتر فذي محذل نرذ  ْلنذو حذال مذؽ الدذساء)أي صذاح  الحذال لفذظ لدذسا
 مزا  إليو ، ْلن السعشى أولؼ يشغروا إلى الدساء كاوشة فؾقيؼ ، وال يعمق بذ)يشغروا( ْلنو ليس السراد يشغروا فؾقيؼ . 

 واْلنفس والثسرات  مؽ اْلمؾالقال ه تعالى: اولشبمؾنكؼ بذيء مؽ الخؾ  والجؾ  ونقص  السثال الخامس عذر:

 فييا أوجو وأحدشيا وجيان:

الؾجو اْلول: أن يكؾن الجذار والسجذرور متعمقذيؽ بذ)نذَقذْذص( ْلنذو مرذدُر )نذََقذَذَص( وىذؾ يتعذدى الذى مفعذؾل واحذد وقذد حذذ  )أي ونقذص 
 ريء مؽ اْلمؾال(.

الؾجذذو الثذذاني: أن يكذذؾن الجذذار والسجذذرور مذذع الزذذسير السدذذتتر فذذي محذذل جذذر صذذفة لذذذ)نقص( أي نقذذصٍ كذذاوٍؽ مذذؽ كذذذا، و)مذذِذؽ( البتذذداء 
 غاية.ال

 مدسى فاكتبؾه  إلى أجلقال ه تعالى: ايا أييا الذيؽ آمشؾا إذا تدايشتؼ بديؽ  :السثال الدادس عذر

 إلى أجل: الجار والسجرور متعمقان بذ)تدايشتؼ( ويجؾز أن يكؾنا مع الزسير السدتتر في محل جٍر صفٌة لذ)ديؽ(.

 مسددة في عسد قال ه تعالى: اإنيا عمييؼ مؤصدة  السثال الدابع عذر:

لذ)مؤصدة( أي كاوشة فذي عسذد ، والسعشذى أّن الشذار  صفةفي محل رفٍع  : الجار والسجرور مع الزسير السدتتر إما أن يكؾنا: في عسد
 في داخل الَعَسَد إي أّن جيشؼ أغمقت عمييؼ مسددًة عسٌد عمى أبؾابيا تذديدًا في اِلغلق.

 ُمؾثذَقيؽ في َعَسَد، فالعسد في جيشؼ وىؼ مؾثقؾن بيا أي مربؾطؾن. مؽ الزسير في )عمييؼ( أي حال في محل نر  

  مؽ ربكؼقال ه تعالى: اإن آيةَ  ممِكو أن يأتيكؼ التابؾت ريو سكيشٌة  السثال الثامؽ عذر:

 مؽ ربكؼ فييسا وجيان: 

 الجار والسجرور مع الزسير السدتتر في محل رفع ْلنو صفة لذ)سكيشة(. .ٔ
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ؾن الجار والسجرور متعمقيؽ بسا تعمق بو )ريو( وىؾ الكؾن )كاوؽ(. ْلن )التذابؾت( فاعذل، و)ريذو( الجذار والسجذرور ويجؾز أن يك .ٕ
متعمقذذان بسحذذذوٍ  خبذذر مقذذدم، و)سذذكيشة( مبتذذدأ مذذؤخر والجسمذذة مذذؽ السبتذذدأ والخبذذر )ريذذو سذذكيشة( فذذي محذذل نرذذ  ْلنذذو حذذال مذذؽ 

 )التابؾت(.

و(.ومعشى )مؽ( مؽ قؾلو تعذالى)مؽ ربكذؼ( عمذى الذؾجييؽ الدذابقيؽ إمذا ابتذداء الغايذة. وإمذا و)مؽ ربكؼ( متعمقان بسا تعمق بو )ري
 التب يض لكؽ التب يض يأتي ىشا بذرط تقدير مزا  السحذو  أي )سكيشة مؽ سكيشات ربكؼ(.

 مردقًا لسا بيؽ يديو  بالحق قال ه تعالى: انّزل عميػ الكتاب السثال التاسع عذر:

 مؽ السفعؾل أي نزلو ممتبدًا بالحق نحؾ)جاء بكر بثيابو( أي ممتبدًا بيا. المتعمق بسحذو  ح

 عمى عمؼ قال ه تعالى: اولقد جئشاىؼ بكتاب فرمشاه  السثال العذرون:

 إما مؽ الفاعل أي فرمشاه عالسيؽ بتفريمو. حالعمى عمؼ: 

، وعشدما نقؾل حال مؽ السفعؾل معشذى ذلذػ أّن صذاح  الحذال : عشدما نقؾل حال مؽ الفاعل معشى ذلػ أن صاح  الحال ىؾ الفاعلتشبيو
 ىؾ السفعؾل.

  بغير عمؼقال ه تعالى: اليحسمؾا أوزارىؼ كاممة يؾم القيامة ومؽ أوزار الذيؽ يزمؾنيؼ  والعذرون:حادي السثال ال

دذشد إليذو اِللذلل(، والسعشذى ُيقذْذِدمؾن وىذؾ الذؾاو في)يزذمؾنيؼ( وىذؾ أولذى ْلنذو الُستحذدَّث عشذو)أي الس حال مؽ الفاعذل:  بغير عمؼ
وقيذل حذال مذؽ ِبَغْيِر حجة ، وبرىان وال دليل أي : أنيؼ دعؾىؼ إلى الزلل وألمؾىؼ  مؽ غير حجذة  ، عمى ىذا اِلللل 

 أي يزمؾن مؽ ال يعمؼ أنيؼ ُللٌل  .  السفعؾل

  قدجبال قال ه تعالى: اأوفؾا الكيل والسيزان السثال الثاني والعذرون:

انتيذى أيقذؾل الفقيذر عمذي حال مذؽ فاعذل )أوفذؾا( أي أوفؾىسذا مقدذظيؽ أي ممتبدذيؽ بالقدذج ، : قال الدسيؽ رحسو ه )بالقدج( 
 واْلحدؽ أن نعمق الجار والسجرور بذ)أوفؾا( ونجعل الباء كاآللة أي أوفؾا الكيل والسيزان بؾاسظة القدج والبذاء ال تخمذؾ مذؽ ملبدذة فيذي

 القدج لكل اِليفاء أيزا .  تذعر بسراحبة

  بالقدج قال ه تعالى: اليجزي الذيؽ امشؾا وعسمؾا الرالحات السثال الثالأ والعذرون:

حال مؽ الفاعل في )يجزي( أي ممتبدًا بالقدج والبذاء لمسلبدذة ، واْلحدذؽ أن نعمذق الجذار والسجذرور بذذ)نجزي( و نجعذل إيرذال الجذزاء 
 كاآللة ِليرال الجزاء وفييا ملبدة تذعر بسراحبة القدج لكل الجزاء  إلييؼ بؾاسظة القدج فالباء 

 متعسدًا  مشكؼقال ه تعالى: اومؽ قتمو  السثال الرابع والعذرون:
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في نحؾ)مررت بزيٍد(،  )بزيٍد(: جذار ومجذرور متعمقذان بذذ)مررت( ريكذؾن )بزيذد( مفعذؾال بذو غيذر صذريح فالجذارُّ  - أ
 والسجرور في محل نر  ، والسحققؾن يقؾلؾن: الذي في محل نر  ىؾ السجرور فقج وىؾ )زيد(.

 سا ه:وفي نحؾ:)ُمرَّ بزيٍد(، بالبشاء السجيؾل. يقؾل ابؽ مالػ وابؽ ىذام رحسي - ب
 )بزيٍد(: الجارُّ والسجرور ناو  عؽ الفاعل ، ويقؾل البرريؾن رحسيؼ ه: ناو  الفاعل ىؾ السجرور فقج. 

 تشبيو : 
مفعذذؾاًل بذذو غيذذَر معغررؼ العمسرراء يجعمررؾن السجرررور بحرررف الجررر األلررمي إذا  رران ال عررل موشيررا  لمسعمررؾم يجعمؾ ررر )  ٔ)

 .  ٕ٘٘مؽ األدوات  بغيرىساأم  )اللم(بذ  أم بذ)فيأم   ؾاء جر بر)اللاء  صريٍح(

                                                                                                                                                                             

 مشكؼ: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر في محل نر  ْلنو حال مؽ فاعل)َقَتَمو(.

 الظؾر  ؾقيؼف قال ه تعالى: اورفعشا السثال الخامس والعذرون:

 فؾق: الغاىر كسا قال الدسيؽ أنو متعمق بذ)رفعشا(.وأجاز العكبري وجيًا أخر ىؾ أن يتعمق بسحذوٍ  حال مؽ )الظؾر(.

: الجار والسجرور مع الزسير السدتتر في محل نر  ْلنذو  مريزًا  مشكؼ مشكؼقال ه تعالى: افسؽ كان  السثال الدادس والعذرون:
فمسذا تقذدما عمييذا إعرابذًا  -أي مريزذًا كاوشذًا مذشكؼ-الجار والسجرور مع الزسير كانذا فذي اْلصذل صذفًة لذذ)مريزًا(  حال مؽ )مريزًا( ْلنَّ 

 حااًل بشاء عمى القاعدة القاومة: )صفة الشكرة إذا تقدمت عمييا أعربت حااًل غالبًا(.

في قؾلذو : )َرذياَدًة ِعْشذَدُه ِمذَؽ  َِّ( مثميذا فذي قؾلذػ : ىذذه  و مؽ(ا ومؽ أعمؼ مسؽ كتؼ ريادة عشده مؽ ه    السثال الدابع والعذرون 
ا ِمسَّذْؽ َكذَتَؼ رذيادة   ثابتذة ا ِعشذَدُه   كاوشذة ا ِمذَؽ  قال أبذؾ الدذعؾد : " ريادة مشى لفلن إذا ريدت لو ، ومثمو )َبراَءٌة ِمَؽ  َِّ َوَرُسؾِلِو(

يفية والبراءِة مؽ الييؾدية والشررانية حدبسا تمذى آنفذًا ، فعشذده صذفٌة لذذيادة وكذذا ) مذؽ ه   وىي ريادُتو تعالى لو عميو الدلم بالحش
 ه ( جيء بيسا لتعميل اِلنكار وتأكيِده فذإن ثبذؾَت الذذيادِة عشذده وكؾَنيذا مذؽ جانذ  ه عذز وجذل مذؽ أقذؾى الذدواعي إلذى إقامتيذا وأرذدِّ 

أخٌر في الؾجؾد لسراعاة طريقِة الترقي مؽ اْلدنى إلى اْلعمى ، والسعشى أنذو ال أحذَد أعمذُؼ مذؽ أىذل الكتذاب حيذأ كتسذؾا الزواجر عؽ ِكتسانيا ، وتقديُؼ اْلول مع أنو مت

 اءىذه الذيادَة وأثبتؾا نقيَزيا بسا ُذكر مؽ االفتر 

ٕ٘٘
ه أيزًا مفعؾاًل ْلجمو نحؾ:)جئُت ِلكراِم زيذٍد( في باب السفعؾل ْلجمو: )وعاىر كلم ابؽ مالػ واْلرسؾني أنَّ السفعؾل ْلجمو يدسى عشد جر  قال الربانل

 والجسيؾر عمى أنو حيشئذ مفعؾل بو" 
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مؾن ؼيقؾلؾن سي: - ٕٙ٘و الور ؾي وابؽ هذام سي الذ ورابؽ الحاجب مشهؼ  -وبعض العمساء   ٕ)   ُيَ رِّ
 .في البيتِ (سي محل  رب  حؾ )جمدُك  )عر  غير صريح( )في( أو ما بسعشاهالسجرور بر .ٔ
  سري محرل  ررب أل رر مفعذؾل ْلجمذو غيذر صذريح) ل(التعميذ )بلم التعميل أو بحر  مؽ حرو السجرور بر .ٕ

 )جئك إلكراِم زيٍد .  حؾ:
 سررري محرررل  ررررب مفعذذذؾل بذذذو غيذذذر صذذذريح السجررررور ب ضرررر )هررر يؽ الحررررسضؽ )سررري  و)الررربلم   أو مرررا بسعشاهسرررا : .ٖ

   )مررت بزيٍد( حؾ
 :)إعيار اْلسرار(قال الور ؾي رحسر ت سي  تابر 

 :   -حروف الجر الزا دة والذوضهة بالزا دةيعشي ما عدا -)وما عدا ه   الدلعة 
 .نحؾ صميت في السدجد أو بالسدجد في( أو ما بسعشاه) لُسَتَعمَّقر إذا  ان الجار مفعؾل ريو - أ
  حؾ ضربك زيدا  لمتأديب. )المًا( أو ما بسعشاهلسرُتعَمرَّقر إذا  ان الجار  مفعؾل ْلجمووعمى أ ر  - ب
. ٕٚ٘-أي مرا عردا الربلم وسري ومرا معشاهسرا-الجار ما عرداهسا  إذا  ان أو عمى أنو مفعؾل بو غير صريح - ت

  ٕٛ٘ حؾ مررت بزيد 
                                                                                                                                                                             

م فذإنيؼ ال وقال مل جامي رحسو ه تعميقا عمى جعل ابؽ الحاج  )في يؾم الجسعة ( عرفا في قؾلشا )صست في يؾم الجسعذة ( :"وىذذا خذل  اصذظلح القذؾ 

ر )فذذي( وأمذا السجذرور بيذا فيذؾ مفعذؾل بذو بؾاسذذظة حذر  الجذر ال مفعذؾل ريذو وخذالفيؼ السرذشف)أي ابذذؽ يظمقذؾن السفعذؾل ريذو إال عمذى السشرذؾب بتقذدي

 الحاج ( حيأ جعل السجرور أيزًا مفعؾاًل ريو" ، والشحؾ الؾافي كلمو يذير إلى مذى  الجسيؾر.
ذكور على أنو مفعوؿ ألجلو ، وقاؿ يف ذؿ  ابلضرب ، غضبت من زيد : قاؿ ابن ىشاـ يف الشذور عن حدث رل أمر ، وعرض رل سفر : ػ ػ ػ أو متعلق ابلفعل اؼب 256

 . اجملروراف مفعوؿ ألجلو ال مفعوؿ بو

ٕ٘7
لعظف ، والبدل( بعد حر  ىل يجؾز أن يذُتْذَبع عمى محل الجار والسجرور إن كان حر  الجر أصميًا؟ أي إْن جاء تابع مؽ التؾابع اْلربعة )الشعت،  والتؾكيد،  وال

 صمي ىل يج  أن يجر مراعاة لمفظ السجرور أم يجؾز أن يشر  مراعاة لسحل الجار والسجرور؟الجر اْل

بذذذذالجر عظفذذذذًا  .ٔ.عسراً أو و عسٍرو رارح السفرل ابؽ ي يش والرلي رارح الكارية قاال يجؾز الؾجيان فتقؾل: مررت بزيٍد و  في السدألة قؾالن: القؾل اْلول:

.وبالشرذذ  عظفذذًا عمذذى محذذل السجذذرور )بزيذذٍد( ذذذذ ْلنشذذا قمشذذا مذذؽ قبذذل )بزيذذد( مفعذذؾل بذذو غيذذر صذذريح فسحمذذو الشرذذ .ٕباتفذذاق.السجذذرور )زيذذٍد( وىذذذا جذذاوز  لفذذظ عمذذى

  وكذلػ يقال في بقيت التؾابع 

مذذذذذذررت بزيذذذذذذد  مؼ يأخذ بالرأي الدابق بل قال بؾجؾب العظف بالجر فقج ريج  عشده أن تقؾل:فلذيل عباس حدؽ صاح  الشحؾ الؾافي وأما االقؾل الثاني: 

 في آيات مشيا قؾلو تعالى:-أي القؾل اْلول-وال يجؾز )وعسرًا(. وكذلػ بقيت التؾابع ، أقؾل وقد أجرى بعض العمساء مذى  جؾاز اْلمريؽ  عسٍروو 

 ه( الن محمو الشر .اوأتبعؾا في ىذه الدنيا لعشة ويؾم القيامة بئس الرفد السرفؾد  أجاز الفارسي أن يكؾن )يؾَم القيامة( عظفًا عمى محل )ىذ .ٔ
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 طريقة إعراب مجرور حر  الجر الزاود: 
 أو فذذاعلً مجرررور حرررف الجررر الزا ررد يكررؾن لررر محررل إعرابرري آخررر مررع ذلررػ الجررر الم غرري ، والسحررل اآلخررر إمررا أن يكررؾن 

 ولؾ مشدؾخا   مبتدأ أومفعؾاًل بو 

 عمى أ ر ساعل. مرفؾ  محلً  )مِذْؽ(: ا ؼ مجرور ل غا  بالحرف الزا د )ذكٍر(  سرذكرٍ  مؽ حؾ: )ما يأتضهؼ  .ٔ
عمررى أ ررر  مشرذذؾب محذذلً  )مذذِذْؽ(: ا ررؼ مجرررور ل غررا  بررالحرف الزا ررد فذذذ)أحٍد(  أحذذدٍ  و حررؾ: )هررل ُتِحررسُّ مررشهؼ مررؽ .ٕ

 .ٜٕ٘م عؾل بر 
                                                                                                                                                                             

زوا في نر  )لؤلؤا( أن يكؾن معظؾفًا عمذى محذل )مذؽ أسذاور(. والتقدير)يُذحذَمذذَّؾن حميذ .ٕ ًا مذؽ أسذاور اُيَحمؾن فييا مؽ أساور مؽ ذى  ولؤلؤا  فجَذؾَّ

 ولؤلؤًا( قالو أبؾ حيان والعكبري والدسيؽ رحسيؼ ه.

 رحسو ه في )بذرى( أن يكؾن معظؾفًا عمى محل )ليشذر(. اليشذر الذيؽ عمسؾا وبذرى لمسحدشيؽ  أجاز الزمخذري  .ٖ

 وْلبي حيان رحسو ه رأٌي آخُر يخالفو في ىذه اآلية فراجعو في البحر السحيج. 

َ الَِّذي َتَداَءُلؾَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم  ا .ٗ » رحذام   الجسيذؾر/ عمذى نرذ  مذيؼ قؾلذو : ا واْل : في اْلرحامَ  وجيان : اْلول : الدسيؽ الحمبي  الق   َواتَُّقؾا  َّ

: أنو معظؾٌ  عمى محل السجذرور فذي الثاني أنو عظٌف عمى لفظ الجللة أي : واتقؾا اْلرحام أي : ال تقظعؾىا أحدىسا : وريو وجيان ،« واْلرحام 

 نحؾ : مررت بزيد وعسرًا ، َلسَّا َلؼ َيْذَرْكو في اِِلتبا  عمى المفِظ تبعو عمى السؾلع .« بو » 

  معظذؾ   َفاْغِدذُمؾا ُوُجذؾَىُكْؼ َوَأْيذِدَيُكْؼ ِإَلذى اْلَسَراِفذِق َواْمَدذُحؾا ِبُرُءوِسذُكْؼ َوَأْرُجَمُكذؼْ قال ابؽ ىذام في الذذور : ا وأرجَمكؼ   بالشر  في قؾلذو تعذالى ا  .٘

 عمى محل ا برءوسكؼ  كسا قال الذاعر : يدمكؽ في نجد وغؾرا غاورا . 

وأمذذذا مجذذذرور حذذذر  الجذذذر الزاوذذذد والذذذذبيو بالزاوذذذد ريجذذذؾز فذذذي تابعيسذذذا  ،  الجر اْلصميحر   محلأن الخل  الدابق في اِلتبا  عمى  يج  أن تتشبو ىشا تشبيو:

 الؾجيان أعشي )اِلتبا  عمى محميسا( و)عمى لفغيسا( اْلكثر السذيؾر مؽ كلم العمساء  .

 :ٌؼ ،  كريٍؼ: مراعاة لمفظ )رجٍل( ، أو كريٌؼ: مراعاة لسحل )رجٍل(، ْلن )رجٍل( فذي محذل رفذع كريٍؼ أو كري رجلٍ ما جاء مؽ  تقؾل في حر  الجر الزاود مثًل

 ْلنو فاعل.

  :مراعاة لمفظ )رجٍل( ، رجٍل ُربَّ  وتقؾل في حر  الجر الذبيو بالزاود مثًل : ٍَ كريؼٌ : مراعاة لسحل )رجٍل(، ْلن )رجٍل( في محذل  كريؼٍ ذكريٌؼ لقيتو كريٍؼ

 دأ.رفع ْلنو مبت

ٕ٘8
وإنسذا عبذر )مذل جذامي( بذالقؾم عشذد قؾلذو )وىذذا خذل  اصذظلح القذؾم( تشبييذا عمذى أن السختذار عشذد  قال في حؾاري مل جامي عشد كلم مل جامي الدابق:"ل

ذلػ قؾلػ )سرُت في يذؾم الجسعذة( الذيل )مل جامي( ما ذى  إليو السرشف )ابؽ الحاج ( ْلنو كسا أن )يؾَم( في قؾلػ )سرت يؾَم الجسعة( عر  لمدير ومحل لو ك

 لعر  لو ومحل أيزاً فل وجو ِلطلق السفعؾل ريو عمى اْلول دون الثاني".
ي نعرب )أحد( مفعوال بو ىناؾ خالؼ ىل اإلعراب يف اجملرور ابلزائد والشبيو ابلزائد ؿبلي أـ تقديري ؟ فإف قلنا إعرابو ؿبلي فهو ما شرحناه  ، وإف قلنا تقدير  259

  وعالمة نصبو فتحة مقدرة منع من ظهورىا حركة حرؼ اعبر الزائد .منصواب 
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   التع ر : سعل ماض موشي عل ستا مقدر مشع مؽ عهؾر كفى رييدًا  باهلل ا كفى .ٖ
ل ررل الجبللررة ا ررؼ مجرررور ل غررا  مرسررؾل محرربل عمررى  : )ه(: حرف جر زا د )وسي القرآن  قؾل حرف لمة تأدبا  . الباء

 .إعرابر محميأ ر ساعل ه ا إن قمشا: السجرور بحرف الجر الزا د 
ة رسعرر الزرسة السقردرة سري  : ساعرل مرسرؾل وعبلمر)هسعمى ه ا  قؾل: ل ل الجبللة  إعرابر تقديري وهشاك قؾل يقؾل  

 آخر  مشع مؽ عهؾرها حر ة حرف الجر الزا د.
 فتشة  حتى يقؾال إنسا نحؽ مؽ أحدوما يذُعمساِن قال ت تعالى: } .ٗ
حرف جر زا د )وسري القررآن ال رريؼ  قرؾل حررف لرمة  وأسراد هشرا تؾ ضرد العسرؾم ، السدرت اد مرؽ ل غرة )أحرد  ووقرؾل  )مؽ(:

: ا رؼ مجررور ل غرا  مشررؾب محربل عمرى أ رر م عرؾل برر إن قمشرا: إعرراب مجررور )أحذد(الش رة سي  رياق العسرؾم .
 .محميحرف الجر الزا د 

خرر  مشرع مرؽ عهؾرهرا آشررؾب وعبلمرة  ررلر ستحرة مقردرة سري : م عرؾل برر م)أحذد(سشقرؾل:  : تقرديري وإما إن قمشرا
 حر ة حرف الجر الزا د.

 بإذن ه إال  مؽ أحدوما ىؼ بزاريؽ بو قال ت تعالى: } .٘
 سي السثال الداب . )مؽ أحد(: يقال سضها ما قضل سي مؽ أحد

ل عمذيكؼ  اما يؾد الذيؽ كفروا مؽ أىل الكتذاب وال قال ت تعرالى: .ٙ .)مذؽ  {مذؽ ربكذؼ مذؽ خيذرٍ السذذركيؽ أن ُيَشذزَّ
 خيذر(:)حررف جرر زا رد)وسي القررآن  قرؾل: حررف لرمة  وأسرادت هشرا تعضرضؽ السرراد مرؽ   ري الجرشس. )مؽ(: خير(

ا ؼ مجرور ل غا  مرسؾل محبل عمى أ ر  ا ب عؽ ال اعرل أو  قرؾل  ا رب ساعرل مرسرؾل وعبلمرة رسعرر ضرسة مقردرة 
 سي آخر  مشع مؽ عهؾرها اشت ال السحل بحر ة حرف الجر الزا د.

 حرف   ي موشي عمى الدكؾن. (:  )مامؽ خلق ٍ اوما لو في اآلخرة  قال ت تعالى: .ٚ
: الجررار والسجرررور مررع الزررسضر )فذذي اآلخذذرة(مررع الزررسضر السدررتتر سرري محررل رسررع خوررر مقرردم. : الجررار والسجرررور)لذذو(

حرف جر زا رد  )مؽ(: ،  ا ا ل ة لر سمسا تقدما عمضها أعربا حاال .)خلقالسدتتر سي محل  رب حال مؽ 
حرررربل  ا ررررؼ مجرررررور ل غررررا  مرسررررؾل م : )خلق( )و قؾل سي القرآن: حرف لمة  وأساد هشا تعضضؽ   ي الجشس.

عمى أ ر موتدأ وألل ال بلم )ما خبلٌق سي اآلخرِة لر .أو  قرؾل: موتردأ مرسرؾل وعبلمرة رسعرر ضرسة مقردرة سري 
 آخر  مشع مؽ عهؾرها اشت ال السحل بحر ة حرف الجر الزا د.

  مؽ أنراروما لمغالسيؽ  قال ت تعالى: } .ٛ
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 رسع أل ر خور مقدم.الجار والسجرور مع الزسضر سي محل  )لمغالسيؽ(:حرف   ي. )ما(:
: يقررال ؼيررر مررا قضررل سرري إعررراب )أنرذذاٍر(حرررف جررر زا ررد)و قؾل سرري القرررآن: حرررف لررمة ، وقررد أسرراد تعضررضؽ العسررؾم. )مذذؽ(:

 .)خلق(
 عشيا معرليؽ  مؽ آيات ربيؼ إال كانؾا مؽ آيةوما تأتييؼ قال ت تعالى: } .ٜ

ل غررا  مرسررؾل محرربل  عمررى أ ررر ساعررل.أو  قررؾل: ا ررؼ مجرررور  )آيذذة(.ٕٓٙحرررف لررمة أي حرررف جررر زا ررد )مذذؽ(:  )مؽ آية(
ساعررل مرسررؾل وعبلمررة رسعررر ضررسة مقرردرة سرري آخررر  مشررع مررؽ عهؾرهررا اشررت ال السحررل بحر ررة حرررف الجررر الزا ررد. 

   سهؾ حرف جر ألمي.مؽ آياتسي قؾلر تعالى )مؽ( وأما )
: م عررررررررررؾل  )أجميا( ية الدابقة.  سي اآل)آية: تعرب  إعراب .)أمة( أجمرَها{ مؽ أمةٍ قال ت تعالى: }ما تدو   .ٓٔ

 بر مؤخر مشرؾب وعبلمة  رلر ال تحة.

 طريقة إعراب مجرور حر  الجر الذبيو بالزاود: 
 مجرور حرف الجر الذوير بالزا د يكؾن لر محل إعرابي آخر مع ذلػ الجر الم غي ر سجرور حرف الجر الزا در. 

،  واالشرت ال  شذررحر سري  ترب  بذاب االرذتغالأو مرؽ  ؾاًل بذومفعذأو  مبتذدأ  إمرا أن يكرؾن ُربَّ والسحل اآلخر بعد) أ.
 أخرى .

 :ا ررؼ مجرررور ل غررا  ر بحرررف الجررر كاسذذيةٍ ، سررر)ٕٕٕٙٔٙ)يررا ُربَّ  ا رريٍة سرري الررد يا عاريررٌة يررؾَم الؿيامررة  مثذذال السبتذذدأ: 
 .عاريٌة(الذوير بالزا در مرسؾل محبل  عمى أ ر موتدأ خور  )

                                                 

ٕٙٓ
 ال تأتي )مؽ( زاودة عشد البررييؽ إال بثلثة رروط: .ٔل

 أن تدخل عمى نكرة )أي أن يكؾن مجرورىا نكرة( نحؾ )أحد آية، ولي(. - أ

 أن تدبق بشفي، أو نيي، أو استفيام باليسزة أو بذ)ىل( كاْلمثمة الدابقة. - ب

 اعًل أو مفعؾال أو مبتدأ ولؾ مشدؾخًا )بكان أو غيرىا( أو مفعؾال مظمقًا، وال يأتي مجرورىا بغير ىذه اِلعرابات.أن َتجر ف - ت

 )مؽ( الزاودة إما أن تفيد العسؾم أو تؾكيد العسؾم  .ٕ
 
 

يا ابلثياب لوجود الغٌت عارية يف الآخرة من الثواب لعدـ العمل يف الدنيا اثنيها كاسية قاؿ ابن حجر يف فتح الباري : واختلف يف اؼبراد بقولو كاسية وعارية على أوجو أحدىا كاسية يف الدن 262
د تو يف الآخرة ابلثواب رابعها كاسية جسدىا لكنها تشابلثياب لكنها شفافة ال تسًت عورهتا فتعاقب يف الآخرة ابلعري جزاء على ذلك اثلثها كاسية من نعم هللا عارية من الشكر الذي تظهر شبر 

 فال ينفعها صالح زوجها كما قاؿ تعاذل فال انساب بينهمطبارىا من ورائها فيبدو صدرىا فتصَت عارية فتعاقب يف الآخرة خامسها كاسية من خلعة التزوج ابلرجل الصاحل عارية يف الآخرة من العمل 



 

ٗٗٓ 

  مجرررور ل غررا  ، بحرررف الجررر الذرروير بالزا دررر مشرررؾب محرربل  فذذذ)رجلٍ ٍؼ لقضررُك ، )ُربَّ رجررٍل  ررري مثذذال السفعذذؾل بذذو: 
 عمى أ ر م عؾل بر 

 يكؾن موتدأ سق .لؾال( و السحل اآلخر بعد) ب.
    يكؾن مدتثشى سق .خل وعدا وحاراج. و السحل اآلخر بعد) 

( مثااًل ليا:    وسشأخذ إعراب)ُربَّ
(كريٍؼ لقضُك.)رجٍل ُربَّ  .ٔ حرررف جررر شرروير بالزا ررد  سررا حققررر ابررؽ هذررام رحسررر ت سهررؾ ال يتعمرر  بعامررل خبلسررا   : ُربَّ

 : ا ؼ مجرور ل غا  مشرؾب محبل  عمى أ ر م عؾل بر مقدم أو  قؾل م عؾل بر مشررؾب وعبلمرة  ررلر )رجلٍ لمجسهؾر، 
   ويجؾز ؼير وجهان:)رجلر عك ل )كريؼ(:ستحة مقدرة سي آخر  مشع مؽ عهؾرها حر ة حرف الجر الذوضهة بالزا د، 

ألن محمر الشرب. )كريسًا(؛ بأن تقؾل:  )رجٍل(ب  و رلر تلعا  لسحل  :)كريٍؼ(.بأن تقؾل )رجٍل(أ  جر  تلعا  لم ل 
 ولقضك: سعل وساعل.

 كريٍؼ لقضتر.رجٍل ُربَّ  .ٕ
 كذريؼ(:أخر  م عؾلرر.) )لقيذت(  : ا رؼ مجررور ل غرا  مرسرؾل محربل  عمرى أ رر موتردأ ألنَّ )رجذلٍ حرف جر شروير بالزا رد. )رب(:

 ويجؾز ؼير وجهان: )رجٍل( عك لر
؛ ألن محمرر الرسرع   )ولقضرك : )كذريٌؼ(برأن تقرؾل  )رجذٍل(ب ورسعرر تلعرا  لسحرل  )كذريٍؼ(.برأن تقرؾل: )رجٍل(أ  جر  تلعا  لم ل 

ؼ سرري محررل  رررب : ضررسضر مترررل موشرري عمررى الزرر )والياء(والجسمة مؽ ال عل وال اعل سي محل رسع أل ر خور لمسوتدأ.
   وجر آخر سي اإلعراب  تأخ   سي  تب أخرى إن شاء ت تعالى رب رجل كريؼ لقيتو(م عؾل بر. وله   الجسمة أعشي )

وبعرررد هررر   الرحمرررة الظؾيمرررة سررري الجرررار والسجررررور  تؾقرررف هشرررا حامرررديؽ ت عرررز  ،  والحسد ع الذي بشعستو تتؼ الرالحات
 دا ا.وجل ال ي أعا شا ووسقشا وعمسشا وه

 : ٖٕٙتدريلات عمى حروف الجر 

 ٓب كبُلشم ث٤ٖ )سؿت ك٢ ( ، )سؿت ػٖ ( )سؿت إ٠ُ ( )سؿت ثـ( ؟  .ٔ

سَُّعؾَن ِإَلى اْلَسئَلِ  : ما ال رق بضؽ ) سع مشر  ) سع عشر   ) سع إلير  } .ٕ ُسؾَ ُر{ } اَل َيدَّ ِ ُّؼَّ ُيَحرِّ َُّ َيْدَسُعؾَن َ بَلَم 
 اأْلَْعَمى{ ؟

 ًَ ٣غش١ ألعَ ٓغ٠ٔ {ن ًَ ٣غش١ إ٠ُ أعَ ٓغ٠ٔ { ؟. ٓب  اُلشم: ث٤ٖ ن .ٖ
                                                 

 كتب التفسَت وإعراب القرآف .ىذه األسئلة واإلجاابت من كتاب )من أسرار حروؼ اعبر ( دمحم األمُت اػبضري ومن   ٖٕٙ



 

ٗٗٔ 

َوَمْن أََراَد ٓب اُلشم ث٤ٖ )عؼ٤ذ إ٠ُ كالٕ ، عؼ٤ذ ُلالٕ (، )عؼ٤ذ ك٢ ؽبعخ ، عؼ٤ذ ُؾبعزي (ن  .ٗ

ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ وَ  ْن َمنََع َمَساِجَد َّللاا َسعَى فًِ اْْلِخَرةَ َوَسعَى لََها َسْعٌََها { } َوَمْن أَْظلَُم ِمما

 َخَرابَِها{ ؟

ٌَْن َوَجعَْلنَا  .٘ ما سر استعمال )على( مرة و)فً( مرة أخرى فً لوله تعالى } َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمُع إِلَ

{ } َولَالُوا أَِكناةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ  َعلَى لُلُوبِِهمْ أَِكناةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ َوفًِ آَذاِنِهْم َوْلًرا{ } َوَجعَْلنَا  َعلَى لُلُوبِِهمْ 

ٌِْه{ ؟ فًِ أَِكناةٍ لُلُوبُنَا  ا تَْدُعونَا إِلَ  ِمما

( َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى ٓٔفَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى )ٓب عش اُزؼذ٣خ ثـ)ػ٠ِ( ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ ن  .ٙ

 ({؟ ٌََٕٔرى ) َعلَى َما( أَفَتَُماُرونَهُ ٔٔ)

ٌَْماَن { ؟ٚ رؼب٠ُ ن ٓب عش اُزؼج٤ش ثـ)ػ٠ِ( ك٢ هُٞ .7  َواتابَعُوا َما تَتْلُو الشاٌَاِطٌُن َعلَى ُمْلِن ُسلَ

 ٓب عش رؼذ٣خ ػبم ثـ)ػ٠ِ( ٓشح ٝثبُجبء ٓشح أخشٟ ؟ .8

ما الدر التعدية بر)عمى  سي قؾلر تعالى)اخرج عمضهؽ  )خرج عمى قؾمر سي زيشتر   } سخرج عمى قؾمر مؽ  .ٜ
 السحراب{  ؟

 قمؾبهؼ{ ؟ما معشى عمى } وربظشا عمى  .ٓٔ
 ٓب ٓؼ٠٘ ٓب عش اُزؼذ٣خ ثـ)ػ٠ِ( ك٢ ن دٓش هللا ػ٤ِٜب { ؟ .ٔٔ

 ما معشى الغرؼية سي } سأقومك امرأتر سي لرة سركك وجهها {؟ . .ٕٔ
 ٓب ٓؼ٠٘ اُظشك٤خ ك٢ ن كٔب ٓزبع اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ك٢ ا٥خشح إال ه٤َِ { ؟ .ٖٔ

 ٓب اُلشم ث٤ٖ ن كزلشم ثٌْ ػٖ عج٤ِٚ { ٝرلشهٌْ ػٖ عج٤ِٚ ؟ .ٗٔ

  ش ثبُجبء ك٢ ن ٝال روؼذٝا ثٌَ طشاؽ رٞػذٕٝ { ؟ٓب عش اُزؼج٤ .٘ٔ
رس٣زو٢ { كو٢ ٓب عش اُزؼج٤ش ثـ)ك٢( ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ ك٢ رؼ٤ِْ أُؤ٤ٖ٘ٓ اُذػبء ن ٝأطوِؼ ُو٢  .ٙٔ

 ؟

 اإلجابة : 
لٓحلكحُلسملذ٤ٖل)زؿدلك٢ل(ل،ل)زؿدلػٖل(ل)زؿدلئ٠ُل(ل)زؿدلذي(ل ل .ٔ

ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ إِن ا إِ ِمل ِة إِْبَراِهٌَم إاِل  َمْن  َعنْ  َوَمْن ٌَْرَغبُ  } ُ َسٌُْؤِتٌنَا َّللا  ِ  لَىَسِفهَ نَْفَسهُ{ { َولَالُوا َحْسبُنَا َّللا  َّللا 
ِ َواَل ٌَْرَغبُ 9َ٘راِغبُوَن )  نْ أَْنفُِسِهْم عَ بِ  او({} َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدٌنَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب أَْن ٌَتََخل فُوا َعْن َرُسوِل َّللا 
لنَْفِسِه{ .

جُظسك٤سلضوطض٢لإٔلجُٔسؿٞخلجدطٟٞلجُسؿرسلًٔحل٣ذط١ٞلجُظسفلػ٠ِلجُٔظسٝفل،لأٗرأللد٤ٖل٣ؼدٟلجُٔسؿٞخلذي)ك٢(

لذُيلػٖلٓؼ٠٘لجُذسالًٝأٗٚلأكسؽلًَلزؿرطٚلك٤ٚ



 

ٕٗٗ 

ٞجٜٚلئ٤ُٚل،لٝجٗصسجكٚلجُط٢لضدٍلػ٠ِلجٗطٜحءلجُـح٣سل،لأكحدلجٗصسجفلجُسجؿدلئ٠ُلٓسؿٞذٚلل،لٝضلٝد٤ٖل٣ؼدٟلذي)ئ٠ُ(ل

لئٗحلئ٠ُلهللالزجؿرٕٞ"ل ػٔحلػدجٙل،لًٝأٗٚلظحتسلئ٤ُٚلٓ٘طٚلئ٤ُٚل"

ٝٛٞلدسفلجُٔجحٝشزل،لدٍلػ٠ِلجالٗصسجفلػٖلجُش٢ءلٝضجحٝشٙلًوُٞٚلضؼح٠ُل}لٖٝٓل٣سؿدلػٖلٝد٤ٖل٣ؼدٟلذي)ػٖ(ل

لِٓسلئذسج٤ْٛل{

َمِدٌنَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب أَْن ٌَتََخل فُوا َعْن َرُسوِل ما َكاَن أِلَْهِل الْ جالُصحملًٔحلك٢ل}للٝد٤ٖل٣ؼدٟلذحُرحءلجُط٢لضل٤دل
 ِ {لدٍلػ٠ِلجُضٖلٝجُر َلذحُ٘لط،للألٕلجُصحمللجُسؿرسلذحألٗلطل٣دٍلػ٠ِلشدزلَعْن نَْفِسهِ َواَل ٌَْرَغبُوا بِأَْنفُِسِهْم َّللا 

لجالزضرحالذٜحلٝػدّلجُطلس٣طلك٤ٜحل

معداة بذ) عؽ ( . أريد برغبتيؼ عؽ نفدو محبتيؼ أنفديؼ وحرصيؼ عمى سلمتيا دون وىي ىشا لهحٍلجذٖلػحشٞزل 
الحرص عمى سلمة نفس الرسؾل ، فكأنيؼ رغبؾا عؽ نفدو إذ لؼ يخرجؾا معو ُمَلبديؽ ْلنفديؼ ، أي محتفغيؽ 

يؼ عؽ الخروج معو بيا ْلنيؼ بسقدار مؽ يتخمف مشيؼ يزداد تعرض نفس الرسؾل مؽ التمف قربًا ، فتخمف واحد مش
 عؾن عمى تقري  نفس الرسؾل عميو الرلة والدلم مؽ التمف فمذلػ استعير ليذا التخمف لفظ الرغبة عشو . 

والباء في قؾلو : ا بأنفديؼ   لمسلبدة وىي في مؾلع الحال . نزل الزؽ باْلنفس والحذر مؽ ىلكيا بالتمبس 
بدة . وىذه ملبدة خاصة وإن كانت الشفؾس في كل حال متمبدًا بيا في ردة التسكؽ فاستعسل لو حر  باء السل
 بيا . وىذا تركي  بديع اِليجاز بالغ اِلعجاز . 

سَُّعؾَن ِإَلى ل: ما الفرق بيؽ )سسع مشو ()سسع عشو ( )سسع إليو( ا .ٕ َيْدَسُعؾَن َكَلَم  َِّ ُثؼَّ ُيَحرُِّفؾَنُو  ا اَل َيدَّ
 اْلَسإَلِ اْْلَْعَمى  ؟

قمت سسعت مشو كلما ، أردت سساعو مؽ فسو ، وإذا قمت سسعت عشو عمسا كان ذلػ عؽ بلغ ، وإذا تعدى إذا 
بذ)إلى( أفاد حدؽ اِلصغاء ، لسا في )إلى( مؽ معشى التؾجو إلى الذيء والقرد إليو ، كسا في قؾلو تعالى ا ال 

سعت فلنا يتحّدث ، وسسعت إليو يتحّدث ، فرق بيؽ س يعمى  قال الزمخذري ا فإن قمت : أيدسعؾن إلى السأل اْل
 وسسعت حديثو ، وإلى حديثو؟ قمت : السعّدى بشفدو يفيد اِلدراك ، والسعدى  بإلى يفيد اِلصغاء مع اِلدراك  

تدسع بالسعيدي خير مؽ أن تراه » ا سسعت بسكرىؽ    فتعديتو بالباء ىشا ْلنو لسؽ معشى أْخِبرت ، كقؾل السثل : 
 .و أي تخبر عش« 

لٓحللجُلسم لذ٤ٖل}لًَل٣جس١لألجَلٓع٠ٔل{}لًَل٣جس١لئ٠ُلأجَلٓع٠ٔل{ل . .ٖ

فإن للت : ٌجرى ألجل مسمى ، وٌجرى إلى أجل مسمى : أهو من تعالب الحرفٌن؟ للت : كال ، هحٍلجُصٓ شس١ل}ل
ل واحد منهما ولكن المعنٌٌن. أعنى االنتهاء واالختصاص ك«. ٔ»وال ٌسلن هذه الطرٌمة إال بلٌد الطبع ضٌك العطن 

مالئم لصحة الغرض ألّن لولن ٌجرى إلى أجل مسمى : معناه ٌبلغه وٌنتهى كل واحد منهما مالئم لصحة الغرض ، 
ألّن لولن ٌجرى إلى أجل مسمى : معناه ٌبلغه وٌنتهى إلٌه. ولولن : ٌجرى ألجل مسمى : ترٌد ٌجرى إلدران أجل 

،لكل٢لجُطؼد٣سلذحُلّلًإٔلهللالضؼح٠ُلأٝدعلك٢لٛرٙلجألجسجّللمسمى ، تجعل الجري مختصا بإدران أجل مسمى{ "

جُٔطذسًسلٖٓلجإلُٜحّلٓحلضدزىلذٚلؿح٣طٜحل،لٝضعؼ٠لُطذو٤نلٛدكٜحل،لك٢ٜلضجس١لاللضلطسلٝاللضَٔلدجترسلٖٓلججِٚل



 

ٖٗٗ 

حل)ئ٠ُ(لك٢ٜلٝجظطؼِٔصلجُلّلك٢لجُٔٞضغلجُط٢لك٤ٜحلجالظطدالٍلػ٠ِلهدززلهللالضؼح٠ُلٝضٞج٤ٚلجُ٘ظسلٝجُلٌسلئ٠ُلآ٣حضٚل،لٝأٓ

ضل٤دلجالٗطٜحءلك٢ٜل٣٘ط٢ٜلجس٣ٜحلػ٘دلجألجَلجُٔع٠ٔلٝٛٞل٣ّٞلجُو٤حٓسلٝٛرٙلج٣٥سلجُط٢لك٤ٜحلجُلّلذًسشلك٢لظٞززلُؤحٕل

لك٢لظ٤حملجُذد٣ لػٖلج٥خسزلٝٓحل٣وغلك٤ٜحلٖٓلذؼ لٝدعحخلٝػٖلجُذشسلٝجإلػحدزل،لٝٛٞلٓحل٣إذٕلذطٞهقلجُذسًسل

ِخَرةَ لٕل(،ل)ظؼ٤صلك٢لدحجسل،لظؼ٤صلُذحجطيل(}لٓحلجُلسملذ٤ٖل)ظؼ٤صلئ٠ُلكلٕل،لظؼ٤صلُل .ٗ ْْ َوَمْن أََراَد ا

ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوَسعَى فًِ َخَرابِ  ْن َمنََع َمَساِجَد َّللا   َها{ ؟َوَسعَى لََها َسْعٌََها { } َوَمْن أَْظلَُم ِمم 

إلٌه واالنتهاء عنده وهو الفرق ذاته بٌن } سعى لفالن ٌفٌد معنى السعً من أجله ، وسعى إلٌه ٌدل على المصد 
ِ{ فالسعً لآلخرة ٌعنى العمل من أجلها واالستعداد لها بصالح العمل  ،لٝجُعؼ٢لئ٠ُلسعى لها { } فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر َّللا 

 جُصلزل٣سجدلذٚلجُطٞجٚلئ٤ُٜحلٝجُوصدلئ٠ُلذ٤صلهللالألدجتٜحل.
ٔحّلذحُعؼ٢لإلٗجحشلٛرٙلجُذحجسل،لأٓحلظؼ٤صلك٢لدحجطيلضلسؽلُٜحلضلسؿحلضوٍٞلظؼ٤صلُذحجطيلكأٗصلأظٜسشلٓجسدلجالٛط

ًحٓلل،لٝاسحلًَلٓحلظٞجٛحلٝجٗشـَلذٜحلجٗشـحاللِٓيلػ٤ِٚلكٌسٙلٝٝجدجٗٚلكٜٞل٣ؼ٤شلك٤ٜحل،ل٣ٝطذسىلٖٓلخلُٜحل،ل

ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوسَ ٝٓ٘ٚلل}ل ْن َمنََع َمَساِجَد َّللا  عَى فًِ َخَرابَِها{ فهم ٌبذلون حٌاتهم وجهدهم ولتهم } َوَمْن أَْظلَُم ِمم 
 لتخرٌبها وفٌها معنى التعلٌل .

ٌَْن َوَجعَْلنَا  .٘  َعلَى لُلُوبِِهمْ ما سر استعمال )على( مرة و)فً( مرة أخرى فً لوله تعالى } َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمُع إِلَ

ا  فًِ أَِكن ةٍ أَِكن ةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ{ } َولَالُوا لُلُوبُنَا  َعلَى لُلُوبِِهمْ } َوَجعَْلنَا أَِكن ةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ َوفًِ آَذانِِهْم َوْلًرا{  ِمم 

ٌِْه{ ؟  تَْدُعونَا إِلَ

 سر تعدٌة اٌْة األخٌرة بـ)فً( واٌْتٌن األولٌٌن بـ)على( ؟

ا إفراط عدم القبؾل ، لحرؾل وتقؾل : إن )في( أبمغ في ىذا السؾلع مؽ )عمى( ، ْلنيؼ قردو  لال أبو حٌان :
قمؾبيؼ في أكشة احتؾت عمييا احتؾاء الغر  عمى السغرو  ، فل يسكؽ أن يرل إلييا ريء ، كسا تقؾل : السال في 
الكيس ، بخل  قؾلػ : عمى السال كيس ، فإنو ال يدل عمى الحرر ، وعدم الحرؾل داللة الؾعاء . وأما في قؾلو : 

"لدحيَلإٔلجُٔٞجضغلجُط٢لػد١لخبار ه تعالى ، ال يحتاج إلى مبالغة ، بخل  قؾليؼ .ا إنا جعمشا   ، فيؾ مؽ أ

ك٤ٜحلذي)ػ٠ِ(لًحٗصلئخرحزجلٖٓلهللالضع٤ِسلُِسظٍٞلملسو هيلع هللا ىلصل٣ٌل٢لك٤ٚلجؼَلجألً٘سلٓعطؼ٤ِسلػ٠ِلجُوِٞخلدجُسلػ٠ِلأٜٗحلأؿط٤سل

ي)ك٢(لكودلجحءشلػ٠ِلأُع٘سلجُٔشس٤ًٖلٌٓطعرسلثٞذحلٖٓلضذٍٞلدٕٝلٝيٍٞلجُٜدج٣سلئ٤ُٜحل،لذ لفلج٣٥سلجُط٢لػد١لذ

جُٔرحُـسلك٢لزكضلجالظطٔحعلئ٠ُل،لجُٞد٢ل،لٓؼ٤ِٖ٘لإٔلدسكحلٝجددجلُٖل٣٘لرلئ٠ُلأظٔحػْٜل،لٝإٔلهِٞذْٜلهدلأدحاصلذٜحل

أؿط٤سلًل٤لسلٝشِٔطٜحلجشطٔحٍلجُظسفلُِٔظسٝفل،لذذ٤ لُٖلضجدلدػٞزلجُسظٍٞلثـسزلض٘لرلٜٓ٘حلئ٠ُلٛرٙلجُوِٞخل،ل

ٓؼحٗحلك٢لضٌل٤قلجُٔٞجٗغلٝجُذٞججصل،لُٜرجلًحٗصل)ك٢(لجُدجُسلػ٠ِلجدطٞجءلجألً٘سلُِوِٞخلٝأدحاطٜحلذٜحل٢ٛلجألٗعدلٝئ

 ُٜرجلجُٔوحّل.ل
ل({ َٕٗوإِن ا أَْو إٌِ اُكْم لَعَلَى ُهًدى أَْو فًِ َضاَلٍل ُمبٌٍِن )ضل لٓحلظسلجظطؼٔحٍل)ػ٠ِل(لك٢لجألٍٝلٝ)ك٢(لك٢لجُلح٢ٗلك٢ل}ل

الُّ كأنَّو  }لؼٞدل هحٍلأذٞلجُع واختلُ  الجاِريؽ لإليذان بأنَّ اليادَي كسؽ استعمى مشارًا يشغُر اْلرياَء ويتظمَّع عمييا والزَّ
 مشغسٌس في علٍم ال َيرى ريئًا أو محبؾٌس في مظسؾرٍة ال يدتظيُع الخروَج مشيا  .



 

ٗٗٗ 

شو واطلعو عمى ما يريد كالؾاحف عمى ، وأدخل عمى  اليدى لمداللة عمى استعلء صاحبو وتسك وقال اآللؾسي :
  عمى الزلل لمداللة عمى انغساس صاحبو في علم  يعمى جؾاد يركزو حيأ راء ، و ا فِ مكان عال أو الراك  

 حتى كأنو في ىؾاة مغمسة ال يدري أيؽ يتؾجو ففي الكلم استعارة مكشية أو تب ية .
( ٔٔ( َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى )ٓٔى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى )فَأَْوحَ ٓحلظسلجُطؼد٣سلذي)ػ٠ِ(لك٢لهُٞٚلضؼح٠ُل}ل .ٙ

 ({؟ ٌََٕٔرى ) َعلَى َماأَفَتَُماُرونَهُ 

وكان حقو أن يعدي بذ)في( لتزسيشو معشى السغالبة فإن السجادل والجاحد يقردان بفعميسا غمبة  هحٍلج٥ُٞظ٢ل ل"
ٝجُطشٌيلٓغلٝضٞحلجُد٤َُلٝظٜٞزٙليلٓؼ٠٘لجُٔـحُرسلٖٓلدسفللكعسٟلئ٠ُلجُٔسجءليلجُر١لٛٞلجُٔجحدُسلالخرؼ "

جالظطؼلءلذي)ػ٠ِ(لٝٓحل٣ٞد٢لٖٓلٓذحُٝسلجُ صْلزكغليٞضٚلػ٠ِلٖٓل٣جحدُٚل،لٝجُطـِدلػ٤ِٚلذٌَلٓحل٣ٌِٔٚلٖٓلٝظحتَل

ُٕٞلجظٌحضٚلجإله٘حعلد٤٘حلٝجُٔـحُطسلأد٤حٗحل،لذ لفلٓحلُٞلػدجٙلذي)ك٢(لُٔحلًحٕلك٤ٚلش٢ءلٖٓلٓؼ٠٘لجُٔـحُرسل،لكْٜل٣ذحٝ

وزاد اْلمر ولؾحًا بترؾير الحال ،لل، وعبر بالسفاعمة في قراءة الجساعة إرارة إلى اجتيادىؼ في تذكيكوٝضؼج٤صٙل،ل
السالية بالتعبير بالسزار  إرارة إلى أنو كسا أنو لؼ ييؼ لؼ يمبس اْلمر عميو ، بل كأنو اآلن يشغر فيؼ يجادلؾنو 

لريسا يراه واقعا أمام عيشيو  .

ٌَْماَن { ؟ظسلجُطؼر٤سلذي)ػ٠ِ(لك٢لهُٞٚلضؼح٠ُل}للٓح .7  َوات بَعُوا َما تَتْلُو الش ٌَاِطٌُن َعلَى ُمْلِن ُسلَ

التعبٌر بـ)على( للداللة على ما تمولهم وافترائهم على ملكه ، وتشوٌه حمائك التارٌخ وزٌفوا من أباطٌل على 
درة اإللهٌة بأباطٌل السحر ، وفتن المشعوذٌن و)على موضوع تسخٌر الجن لسلٌمان علٌه السالم وخلط خوارق الم

،ذٔ٘صُسلضذ٤َٔلأٝشجزلضع٢ءلئ٠ُلٌِٓٚلٝضضسلذٚل،لُٝٞلٝضؼ٘حل)ك٢(لٌٓحٜٗحلُٔحلل( تدل بطبٌعة  االستعالء على الضرر

 يخلجُٔؼ٠٘ل
تتلو: تكذب. أي: ما تروٌه وتخبر به وتُحدثه الشٌاطٌن على ملن سلٌمان. وعداه بعلى؛ ألنه تضمن لهحٍلجذٖلًل٤سل 

ل( هاهنا بمعنى "فً"، أي: تتلو فً ملن سلٌمان. ونمله عن ابن ُجَرٌج، وابن إسحاق.ٖولال ابن جرٌر: "على" )

ـ ـ ـ ـ  وأحسن من هذا أن ٌضمن } تتلوا { تكذب ، فٌكون  هحٍلجُروحػ٢ل لللت: والتضمن أحسن وأولى، وهللا أعلم.
إلٌه ما رواه البغوي وغٌره عن الكلبً وكذا ما روي عن السدي ، ولال أبو  التمدٌر : تتلو كذباً على ملكه ، كما أشار

أنه لما مات سلٌمان علٌه السالم عمدت » حاتم أحمد بن حمدان الرازي فً كتاب الزٌنة : وروى فً الحدٌث : 
بخاتم سلٌمان الشٌاطٌن فكتبت أصناف السحر : من كان ٌحب أن ٌبلغ كذا فلٌفعل كذا ، وجعلوه فً كتاب ثم ختموه 

وكتبوا فً عنوانه : هذا كتاب آصف بن برخٌا الصدٌك لسلٌمان بن داود علٌهما السالم من ذخائر كنوز العلم ، ثم 
دفنوه تحت كرسٌه؛ فاستخرجه بعد ذلن بماٌا بنً إسرائٌل حٌن أحدثوا ما أحدثوا ، فلما عثروا علٌه لالوا : ما كان 

وعبر بالمضارع لانتهى .« فً الناس ، فلٌس هو فً أحد أكثر منه فً ٌهود  ملن سلٌمان إال بهذا ، فأفشوا السحر
لإشارة إلى كثرته وفشوه واستمراره .

لٓحلظسلضؼد٣سلضحملذي)ػ٠ِ(لٓسزلٝذحُرحءلٓسزلأخسٟل  .8

ٌٍْن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَ }ل ُ فًِ َمَواِطَن َكثٌَِرٍة َوٌَْوَم ُحنَ ٌْئًا َوَضالَْت لَمَْد نََصَرُكُم َّللا  ٌُْكمُ ْم تُْغِن َعْنُكْم َش اأْلَْرُض بَِما  َعلَ
ٌْتُْم ُمْدبِِرٌَن ) ا َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوًطا 7ٙ({ } )97ٌَمُولُوَن ) بَِما ( { } َولَمَْد نَْعلَُم أَن َن ٌَِضٌُك َصْدُرنَ َٕ٘رُحبَْت ثُم  َول  ( َولَم 

ل َذْرًعا { َوَضاَق بِِهمْ ِسًَء بِِهْم 
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: "والباء في بسا رحبت لمحال ، وما مردرية أي : لاقت بكؼ ك٢لهُٞٚلضؼح٠ُل}لضحهصلػ٤ٌِْلجألزلل{للهحٍلأذٞلد٤حٕ
اْلرض مع كؾنيا رحبًا واسعة لذدة الحال عمييؼ وصعؾبتيا كأنيؼ ال يجدون مكانًا يدترمحؾنو لميرب والشجاة لفرط 

 ما لحقيؼ مؽ الرع  ، فكأنيا لاقت عمييؼ ". 
ق بالسدمسيؽ نتيجة اعتزازىؼ بكثرتيؼ ، فأطبق عمييؼ العدو ، ورتت جسعيؼ فمؼ يعؾدوا يقؾون عمى الخروج ما لح

مؽ محشتيؼ لؾال تدارك ه ليؼ بمظفو ، فجاء قؾلو تعالى "ولاقت عميكؼ اْلرض "ترؾيرا لذدة ما القؾه حتى يخيل 
تظيعؾن مشو فكاكا ، وحدبػ بيانا لذدة وقع ىذه إليػ أن اْلرض صارت عدوا يحاصرىؼ ، ويكتؼ أنفاسيؼ ، فل يد

السفاجأة عمى نفؾس السدمسيؽ مؽ إحداسيؼ بأن اْلرض تحارب مع عدوىؼ ، وتجثؼ عمى صدورىؼ " فيل يسكؽ أن 
يشيض بيذه السعاني ويذي بيذه اْلغراض حر  غير حر  االستعلء ؟ وىل تجد ما وجدت لؾ جاء الشغؼ : ولاقت 

 ؟بكؼ اْلرض بسا رحبت 
َطاِوٌف ِمْؽ َربَِّػ َوُىْؼ َناِوُسؾَن َعَمْيَيا ما السعاني التي تفيدىا )عمى( في ىذه اآليات في قؾلو تعالىا   َفَظاَ   .ٜ

ِريِؼ )ٜٔ) ( َٕٕحْرِثُكْؼ ِإْن ُكْشُتْؼ َصاِرِميَؽ ) َعَمى( َأِن اْغُدوا ٕٔ( َفَتَشاَدْوا ُمْرِبِحيَؽ )ٕٓ( َفَأْصَبَحْت َكالرَّ
 ِمْدِكيٌؽ    َعَمْيُكؼْ ( َأْن اَل َيْدُخَمشََّيا اْلَيْؾَم ٖٕؾا َوُىْؼ َيَتَخاَفُتؾَن )َفاْنَظَمقُ 

وعذاب ميمػ محيج  أي بلء محيجأحاط نازاًل عمى الجشة ا َطاِوٌف    طا  عمييا : ا َفَظاَ  َعَمْيَيا   أيأوال : 
بة ، وأريد بو ىشا تسثيل حالة اِِلصابة لذيء الظؾا  والظؾا :  السذي حؾل ريء مؽ كل جؾانبو ُيقال : طا  بالك 

كمو بحال مؽ يظؾ  بسكان وُعّدي ) طا  ( بحر  ) عمى ( لتزسيشو معشى : تدمج ، وىي تعبر عؽ ردة بأس ه 
 تعالى وأن عذابو سبحانو طا  عمييا لعفي عمى كل أثر ليا حتى إن أصحابيا حيؽ رأوىا لؼ يعرفؾىا .

 ليؾم عميكؼ مدكيؽ   ثانيا : اأن ال يدخمشيا ا
فإن قمت ىّل قيل اغدوا إلى حرثكؼ وما معشى عمى؟ قمت لسا كان الغدو »اأن اغدوا عمى حرثكؼ   قال الزمخذري: 

إليو ليررمؾه ويقظعؾه كان غدوا عميو كسا تقؾل غدا عمييؼ العدو ويجؾز أن يزسؽ الغدو معشى اِلحبال كقؾليؼ 
 ففي التعدية بذ)عمى( معشى اِلغارة والعدوان .« " ا عمى حرثكؼ باكريؽيغدى عمييؼ بالجفشة ويراح أي فأقبمؾ 

ما الدر التعدية بذ)عمى( في قؾلو تعالى)اخرج عمييؽ( )خرج عمى قؾمو في زيشتو ( ا فخرج عمى  .ٓٔ
 قؾمو مؽ السحراب   ؟

ئ٠ُللٝئٗٔحل٣وحٍلخسجصلكإله٤َل ل٤ًقلهحٍلضؼح٠ُل)ٝهحُصلجخسجلػ٤ِٜٖل(هحٍلجالٓحّلجُسجش١لك٢لًطحخلٓعحتَلجُسجش١ل ل

 ج٠ُل لججُعٞملٝاسهصلػ٤ِٚلجُرحخلك س
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(لأٝلذي٣سلٝأٓسلػظ٤ْليييلكاٗٔحل٣ؼدٟلذي)ػ٠ِل(لٖٝٓلأٓلِسلٖ(لأٝلذجٔحٍلٝش٣٘سلٕ(لذوٜسلٝؿِرسلٔهِ٘حل لئذجلًحٕلجُ سٝجل

(ل}لٍٖلجُلحُ ل(ل}ك سجلػ٠ِلهٞٓٚلك٢لش٣٘طٚل(لٝٓلحٕ(للهُْٜٞلخسجلػ٤ِ٘حلك٢لجُعلسلهطحعلجُطس٣نلٓلحٍلجُلح٢ٗلٔجألٍٝل

لك سجلػ٠ِلهٞٓٚلٖٓلجُٔذسجخل{ل

 ما معشى عمى ا وربظشا عمى قمؾبيؼ  ؟ .ٔٔ

حتى تشزّؼ عمى مكشؾنيا ويؤمؽ ٛحلو السراد بذلػ : رددنا عمى قمؾبيؼ كسا تذد اْلوعية باْلوكية  لئل تشحّل معاقد
، وىؾ عبارة عؽ ردة عزم وقؾة التبدد عمى ما استؾد  فييا فرار ما في قمؾبيؼ مؽ القؾى مجتسعًا غير مبدد  ، 

صبر أعظاىا ه ليؼ فإذا ىي ثابتة راسخة ، مظسئشة إلى الحق صابرة عمى ىجر اْلوطان والش يؼ ، والفرار بالديؽ 
فمؼ تزحزحيا عؾاصف فراق اْلوطان وترك لإلى بعض الغيران ، وجدرناىؼ عمى القيام بكمسة الحق والتغاىر باِلسلم

 ان ولؼ يزعجيا الخؾ  مؽ ممكيؼ الجبار ولؼ يرعيا كثرة الكفار ومشو يقال : فلن رابج الجأش ، اْلىل والش يؼ واِلخؾ 

لٓحلٓؼ٠٘لٓحلظسلجُطؼد٣سلذي)ػ٠ِ(لك٢ل}لدٓسلهللالػ٤ِٜحل{ل  .ٕٔ

ىمَكو ودمَّر ا َدمََّر ه َعَمْيِيؼ   استأصَل ه تعالَى عمييؼ ما اختصَّ بيؼ مؽ أنفِديؼ وأىمِييؼ وأمؾاِليؼ ، يقاُل دمَّره أ
عميِو أىمَػ عميِو ما يختصُّ بِو فدمر عميو أبمغ مؽ دمره ، وجاءت السبالغة مؽ حذ  السفعؾل الدال أنو أتى عمى كل 

ل.لريء ، واالتيان بكمسة االستعلء ،  فأفادت السبالغة في قؾة التدمير و العسؾم ، وأوقعو عمييؼ محيظا بيؼ

 في صرة فركت وجييا  ؟ . ما معشى الغررية في ا فأقبمت امرأتو .ٖٔ
والررة : مؽ الررير وىؾ الرؾت ، ومشو صرير الباب ، أي : صؾتو ، والرػ الزرب الذديد عمى  .ٗٔ

الؾجو ، وعادة ما تفعمو الشداء إذا تعجبؽ مؽ ريء  ، ا ِفي َصرٍَّة   في صيحٍة مؽ الرريِر ، عبر بالغر  
د أحاط بيا  وىى تريح فى تعج  واستغراب مؽ فقال : ا في صرة   أي صيحة  إرارة إلى أن  الررير ق

ىذه البذرى . فزربت بيدىا عمى وجييا وقالت : أنا عجؾز عقيؼ فكيف ألد ؟ حيأ كان ىؾل الخبر 
 ومفاجأتو أذىميا ربالغت في ردة الريحة وعغسيا ال يبرزىا إال أن تجعل عرفا يغظي عمى سارة و يحتؾييا 

 

 ذ٤حزلجُد٤ٗحلك٢لج٥خسزلئالله٤َِل{ل ٓحلٓؼ٠٘لجُظسك٤سلك٢ل}لكٔحلٓطحعلجُ .٘ٔ

جُظسك٤سلك٤ٚلٛحٓعسلذؼظْلج٥خسزلٝٗؼ٤ٜٔحل،لٝضلحٛسلجُد٤ٗحلٝٓطحػٜحل،لٝٛٞلئذجلهٞزٕلذ٘ؼْلج٥خسزلظٜسشلضيُطٚل

لٝضلش٠لك٤ٚل،لٝيحزلهطسزلك٢لذذسل.

لٓحلجُلسملذ٤ٖل}لكطلسملذٌْلػٖلظر٤ِٚل{لٝضلسهٌْلػٖلظر٤ِٚل  .ٙٔ
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َق بُِكمْ لهحٍلج٥ُٞظ٢ل  { نصب فً جواب النهً واألصل تتفرق فحذفت إحدى التاءٌن والباء للتعدٌة أي فتفرلكم  } فَتَفَر 
حسب تفرلها أٌادي سبأ فهو كما ترى أبلغ من تفرلكم كما لٌل من أن ذهب به لما فٌه من الداللة على االستصحاب 

ل.رج لما هو دٌن اإلسالمأبلغ من أذهبه } َعن َسبٌِِلِه { أي سبٌل هللا تعالى الذي ال اعوجاج فٌه وال ح

  ٓحلظسلجُطؼر٤سلذحُرحءلك٢ل}لٝاللضوؼدٝجلذٌَليسجالضٞػدٕٝل{ل  .ٚٔ

أي : وال تقعدوا بكل طريق مؽ الظرق السدمؾكة تيددون مؽ آمؽ بي بالقتل وغيره مؽ أنؾا  اْلذى وىؾ سر حذ  
الصقؾن بالسكان مع طؾل السكأ   السفعؾل ،  والباء فييا الغررية واِللراق مع ملبدة و لسلزمة واالستقرار وأنيؼ

وأيزا التعبير بالقعؾد وأنهم ٌفعلون ذلن  فعل المترصد الممبل بكلٌته والتمبأ بالظرقات  ،فيي تفيد ملزمتيؼ لمرراط 
 الدال عمى السكأ دون الجمؾس  ، قال 

ل لذز٣ط٢ل{ك٢لٓحلظسلجُطؼر٤سلذي)ك٢(لك٢لهُٞٚلضؼح٠ُلك٢لضؼ٤ِْلجُٔإ٤ٖ٘ٓلجُدػحءل}لٝأيِخل٢ُل .8ٔ

فإن للت : ما معنى ) فً ( فً لوله : } َوأَْصِلْح ِلً فًِ ذرٌتً { ؟ للت : معناه : أن ٌجعل ذرٌّته مولعاً للصالح 
كأنه لال : هب لً الصالح فً ذّرٌتً وأولعه فٌهم واجعله لومظنة له أي اجعِل الصالَح سارٌاً فً ذُرٌتًِ راسخاً فٌهم

َرُح فًِ َعَرالٌِبَِها ، على أن } أصلح { نزل منزلة الالزم ثم عدي بفً لٌفٌد  عرٌما راسخا بالٌا فٌهم ونحوه : ٌَجْ 
ل.سرٌان الصالح فٌهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فٌهم وإال فكان الظاهر وأصلح لً ذرٌتً
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 السبحأ الثاني
 اِللافة

 قال ابؽ آجروم رحسر ت تعالى:
ُر بسْؽ ؛ )) َوَأمَّا َما ُيْخَفُض باِِلَلاَفِة ، َفشَ  ُر ِباللِم ، َوَما ُيَقدَّ ْحُؾ َقْؾِلَػ : )) ُغلُم َزْيٍد (( . َوُىَؾ َعَمى ِقْدَسْيِؽ : َما ُيَقدَّ

ُر ِبسْؽ ، نْحَؾ : )) ثْؾُب َخزٍّ (( ، َو )) َبابُ  ُر باللِم نْحُؾ : )) ُغلُم َزْيٍد (( ، َوالَِّذي ُيَقدَّ َتُؼ َساٍج (( َو )) َخا َفالَِّذي ُيَقدَّ
 َحِديٍد (( وه أعمؼ (( .

 الذرح:
   أي ه ا ال بلم لزيد.غلُم زيدٍ اإلضاسة:  دلة بضؽ ا سضؽ عمى تقدير حرف الجر  حؾ )

 أي ه ا ّؾٌب مؽ خٍز. ىذا ثؾُب خٍز(و حؾ ) ،  أي ه ا  تاٌب لتمسض ٍ  ىذا كتاُب تمسيٍذ(و حؾ ) 
 أي ه ا خاتٌؼ مؽ سزة. ىذا خاتُؼ فزٍة(و حؾ ) أي ه ا باٌب مؽ خذب. ىذا باُب خذٍ (و حؾ ) 
   أي أحبُّ الربلة سي المضل.أح ُّ صلةَ  الميل ِ و حؾ ) 

 أنؾا  اِللافة : 
 واإلضاسة عمى ّبلّة أ ؾال ذ ر السؤلف رحسر ت مشها  ؾعضؽ: 

 التي عمى معشى )في(. الشؾ  الثاني: االلافة      الشؾ  االول: اِللافة التي عمى معشى )مؽ(.
 الشؾ  الثالأ: اِللافة التي عمى معشى )اللم( وذلػ إذا لؼ يرمح معشى )مؽ( وال معشى )في(.

 ررح ىذه اْلقدام:
 الشؾ  االول: اِللافة التي عمى معشى )مؽ(.

 أن يكؾن السزا  إليو جشدًا عامًا يذسل السزا .ضاب  اإلضاسة التي عمى معشى )مؽ : 
السزذا  إليذو    إليذو مذع صذلحية السزذا  ْلن يكذؾن مبتذدأ خبذرهأو نقؾل: أن يكؾن السزا  بعذض السزذا 

جررشس عررام  )الحريذذر(و،   مزرراف إليررر مرا قومررر )حريذذرمزراف و )ثيذذاُب حريذذٍر( فذذذ)ثياب( حرؾ ،  مذذؽ غيذذر فدذذاد السعشذذى
أن  ويررا الحريذر() وىذؾ  بعض مؽ السزاف إلير الثياب)وىؾ وأيزا  السزاف هشا ، ذسل أشياَء  ثضرة  الثياب وغضرهاي

 .)الثياُب حريٌر( قؾل: يكؾن موتدأ خور  السزاف إلير بأن 
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 )خاتُؼ فزٍة(.ٕٗٙ  )باب ساجٍ  ، )باُب خذٍ  و  لػ يقال سي:  
 :  مؽ(ومؽ ه ا الشؾل )أعشي اإلضاسة التي عمى معشى  

   والسعشى أربعة  مؽ ال تب.ارتريت أربعةَ  كتٍ  إضاسة األعداد الى السعدود  حؾ ) .ٔ
والسعشررى  بعذذُت رطذذَل قسذذٍح، فذذداَن ارٍض(ادير الررى األشررياء السقرردرة )الترري مرررت سرري برراب التسضررز   حررؾ )إضرراسة السقرر .ٕ

 .مؽ أرض وفداناً ، رطًل مؽ قسحبعت 

 التي عمى معشى )في( الشؾ  الثاني: االلافة
 وه ا الشؾل أّوتر بعض العمساء وح سر بعزهؼ، ولاحب اآلجرومية أخ  بالرأي الثا ي. 
 .ريو السزا ( اواقع أن يكؾن السزا  إليو عر  زمان أو مكانلشؾل )وضاب  ه ا ا 
ولرريس مررؽ الرربلزم هشررا أن يكررؾن السزرراف إليررر عرسررا  حؿيؿيررا  تشظورر  عميررر الذررروط الدررابقة سرري برراب الغرررف وإ سررا  

 ال رض أن يكؾن السزاف إلير وعاء لمسزاف وغبلسا  يحؾير، ويك ي أن ت ؾن الغرؼية مجازية.
 أي الربلة سي المضل. لة الميلِ (أح ُّ ص حؾ )
 تحدث القرآن عؽ رحمة الذتاِء ورحمِة الريِف التي لقريش(.و حؾ )

 أي الرحمة سي الذتاء والرحمة سي الريم.

 الشؾ  الثالأ: اِللافة التي عمى معشى )اللم( وذلػ إذا لؼ يرمح معشى )مؽ( وال معشى )في(.
اِللذافة التذي ،  وىذذا يتحقذق فذي  بل يرمح تقدير اللم، وال )في(  أن ال يرمح تقدير )مؽ(ضاب  ه ا الشرؾل:  

 يراد مشيا بيان السمػ أو االختراص.
كتذاب فذي برأن تقرؾل: ) )فذي(  وال يررما تقردير :)كتذاب مذؽ زيذدبأن تقؾل )مؽ(سبل يرما تقدير  كتاُب زيٍد( حؾ ) 
سرربل  سالتقرردير : حرررضر لمسدررجد،  حرذذير السدذذجد() و رر لػ يقررال سرري ،  مػ لزيدبل السعشى أنَّ ال تاب لزيد أي م زيد(

 سالسعشى حرضر لمسدجد أي حرضر مختص بالسدجد.،  د السعشىاوسي  ل د ، يرما تقدير )مؽ
  أي باللم() وقد ت ؾن اإلضاسة بسعشى البلم وال يرا الترريا بها

 نحؾ )يؾُم الدبِت، يؾم اْلحِد، يؾم االثشيؽِ ... الل(. 
                                                 

 .يعظم جدا ويذىب طوال وعرضا ولو ورؽ كبَت، وشجره  ، جُيَلُب من اؽبِند ، وال َتكاد اأَلْرُض تُبِليوَخَشٌب َأسوُد  وىو )والداج نؾ  مؽ الخذ ( ٕٗٙ
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  .، عمؼ الفقو، عمؼ التفدير... اللونحؾ )عمؼ الشحؾِ  

 تشبيو:

وتدذذسى اِللذذافة القؾيذذَة السلبدذذة )أي قؾيذذة  ٕ٘ٙاْلصذذل فذذي اِللذذافة أن تكذذؾن بسعشذذى )مذذؽ أو فذذي أو الذذلم( 
سذا لذو ريزذا  للكؽ قد تقؾم دواٍ  بلغيٌة تقتزي أن تكؾن الرمة بذيؽ السزذا  والسزذا  إليذو لذ يفًة  ،السشاسبة(

نحذذذذذذذذذذذذذذذؾ:  ، لكشيا والحة مفيؾمة، ويعبرون عشيا بأنيا )اِللافة ْلدنى مشاسبة( بدةبو نؾ  اترال ْلدنى مل
 ألفت الظريق إليػ لسجرد مرورك ريو. )لقيتو في طريقي(

قد يزاُ  الذيُء إلى الذيُء ْلدنى َسبٍ  بيَشيسا )وُيدسُّؾَن ذلػ باِللافِة ْلدنذى ُملَبدذٍة( ، :  قال في جامع الدروس
بو باْلمِس في مكان "انتغرني مكاَنَػ أمِس"، فألذفَت السكذاَن إليذو ْلقذلَّ سذبٍ ،  اجتسعتجٍل كشَت قد وذلَػ أنػ تقؾُل لر 

ونحذذؾ قؾلذذو تعذذالى اإال عذذذية أو لذذحاىا  لسذذا كانذذت  وىذذؾ اتفذذاُق ُوجذذؾده ريذذو، ولذذيس السكذذاُن ممكذذًا لذذُو وال خاصذذًا بذذو،
، وأنيذؼ ل عمذى أنيذا عذذية ولذحى مذؽ يذؾم واحذد ، ليذدلشيار صح إلافة أحدىسا الى اآلخرالعذية والزحى طرفي ا

مع أنو ال يرذمح تقذدير )الذلم مكة ( ألفت القسر الى مكة ونحؾ )قسر،  يدتقررون السدة كأنيؼ لؼ يتسؾا يؾما كامل
أنَّ غيذذذذذذذذذذذذذذر  ، يذاركيا فييا آال  مؽ البلد اْلخرى، فل داعي الستئثارىا بالقسرمكة بسديشة ْلن صمة القسر ، وال مؽ وال في(

ويزذفي عمييذا جسذااًل قذَذلَّ أن ، وىذا الداعي البلغي ىؾ إفادة أنذو يسشحيذا مذا ال يسذشح سذؾاىا  ،  ىشاك داعيًا بلغيًا اقتزى ىذه الشدبة
 مديشة أخرى فكأنو خاص بيا مقرؾر عمييا. تفؾز بو

                                                 
لـز أف يكوف )غالـ زيد( وىو معرفة  مساواي لػ)غالـٌ لزيد( ىذا رأي اعبمهور  وقاؿ أبو حياف وابن درستويو : "إف اإلضافة ليست على تقدير حرؼ أصال وإال  ٕ٘ٙ

يف ؼبا ذكره من وىو نكرة " وقاؿ السامرائي "واغبق فيما نرى أف اإلضافة تعبَت آخر ليس على تقدير حرؼ " وذكر عدة أدلة فراجعها يف معاين النحو ، ونض
} عدو لكم { خيتلف عن عدوكم } لكم عدو { زبتلف عن عدوكم ففي عدو لكم قوة من التنكَت  األدلة أف ىناؾ فرقا بُت اإلضافة وتركها يف تركيبات كثَتة فنحو

يف األغلب ابلتعيُت وأنو  يف عدو مث يف الالـ اليت فيها زبصيص العداوة واإلهباـ مث البياف مث تزداد قوة بتقدًن الالـ يف } لكم عدو{  ، خبالؼ عدوكم فهي توحي
 عدو للكافرين { ال شك أهنا أقوى من عدو الكافرين ، وكذلك إذا قلنا : فالف انصر زيدِ ، زبتلف عن فالف انصٌر لزيد  ألف معروؼ  ، وأتمل } فإف هللا

 فالف ، نو ال انصر لو إالمعٌت)انصٌر لزيد ( أنو فبن يفعل ذلك مع الداللة على قوة النصرة ، وأما انصُر زيٍد فهو اؼبعروؼ ابلنصرة وقد توحي يف بعض السياقات أ
جاء : حرث لكم ، نكرة ألنو األصل يف اػبرب ، وألنو كاف اجملهوؿ ، فأفادت نسبتو إذل اؼببتدأ { : " ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكمْ قاؿ أبو حياف يف قولو تعاذل } 

يء سبق ، واختصاصاً دبا أضيف إليو ، ونظَت ذلك أف تقوؿ : زيد فبلوؾ جواز االستمتاع بو شرعاً ، وجاء : فأتوا حرثكم ، معرفة ألف يف اإلضافة حوالة على ش
وإذا تقّدمت نكرة ، وأعدت اللفظ ، فال بد أف يكوف معرفة : إما ابأللف والالـ ، كقولو : } فعصى فرعوف الرسوؿ { وإما ابإلضافة   لك فأحسن إذل فبلوكك.

اإلتياف ابلالـ قوة االمتناف واإلابحة والتخصيص ، مث يف اإلضافة اثنيا تربية ؽبذا اؼبعٌت وتقوية لو بنسبة " أقوؿ ويضاؼ ؼبا قالو أبو حياف ويف تنكَت حرث و كهذا
ىناؾ تعميما يف قولو  اغبرث ؽبم وربققها } حرثكم{ وىي األنسب  بتعميم اإلابحة وتعليلها بقولو } فأتوا { فهن حرثكم فلكم أف أتتوىن على أي حاؿ كاف كما أف

 فهي أبلغ من كيف كما يالحظ يف شدهتا مث اؼبدة يف األلف ، وال خيفى أف ىذا مقيد دبا حرمو الشرع كتحرًن اإلتياف من الدبر .} أىن { 
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   اِللافة نؾعان:
 لافة لفغية.( إٕ              إلافة معشؾية. (ٔ

 الذرح:
 األمثمرررة الدرررابقة و رررسضك معشؾيرررة ألن  الذذذلم(أو ) )فذذذي(أو  )مذذذؽ(وهررري التررري ت رررؾن بسعشرررى  عشؾيذذذة:إلذذذافة م .ٔ

 السزاف يكتدب مؽ السزاف إلير التعريم أو التخريص.

 ولتؾضيا ذلػ  قؾل:
  لررارت معرسررة أل هررا ب)كتذذا  سررإنَّ ىذذذا كتذذاُب زيذذدٍ معرسررة سقمررك:) )زيذذٌد(و )زيذذٍد(  رررة، سررإذا أضرر تها الررى  )كتذذاب( 

 تدوك التعريم مؽ )زيٍد .اك
 كتذاب(وهي   ررة سا رت ادت  مسرة ) )طال (وهي   رة الى  )كتاب(سقد أض ك ،  )ىذا كتاُب طالٍ  ذكٍي(وإذا قمك:  

قوررل إضرراستها ترررما ل رل  ترراب سهرري شررا عة سرري جشدررها  كتذذاب(أنَّ  مسررة ) ومعشذذى التخرذذيص، )طالذذ (التخرريص مررؽ 
قررَرلَّ شررضؾعها سرررار )طالذذ (   سررإذا أضرر تها الررى لسذذدرِس والعذذالِؼ والسكتبذذِة ونحؾىذذا)كتذذاب الظالذذِ  والظالبذذِة واتشظورر  عمررى
 .كتاب طال  فقج(ال بلم عمى )

أو  يكتدررب السزرراف مررؽ السزرراف إليررر التعريررم عشررد إضرراستر إلررى معرسررة أن اِللذذافة السعشؾيذذةالحالررل إذن  
 .)مؽ أو في أو اللم(ى وت ؾن اإلضاسة السعشؾية عمى معش،  التخريص عشد إضاستر الى   رة

 اِللافة المفغية: .ٕ

ولابُظيا َأن يكؾن السزا  اسَؼ فاعٍل أو ُمبالغَة اسِؼ فاعٍل، أو اسَؼ مفعؾٍل، أو صفًة ُمذّبيًة، بذرط أن تزاَ  
ْر ىذِه الرفاُت إلى فاعميا أو مفعؾليا في السعشى، نحؾ "ىذا الرجذُل طالذُ  عمذٍؼ. رَأيذُت رجذًل َنّرذاَر السغمذؾِم. أنرذ

. عاِرْر رجًل حَدَؽ الُخُمق".  رجًل ميزؾَم الحقِّ

 فذروطيا : 

واسذذؼ السفعذذؾل ، ، كزذذارب زيذذد ومخذذرج عسذذرو( اسذذؼ الفاعذذلاسذذؼ فاعذذل أو مفعذذؾل أو صذذفة مذذذبية : )السزذذا  (أ
 ،ومعظذذى الذذديشار ٗواسذذؼ السفعذذؾل كسزذذروب العبذذد وُمذذَرّو  القمذذ ، ومعظذذى الذذديشار ٗكسزذذروب العبذذد وُمذذَرّو  القمذذ 

 والرفة السذبية، كحدؽ الؾجو وعغيؼ الخمق وقميل الحظ
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 ال السالي  لمحال أو االستقبال السذتق  كؾن ( ت والسزا  إليو معسؾال لتمػ الرفة(  ب

والدليُل عمى بقاِء السزاِ  فييا عمى تشكيرِه أنُو قد ُوصفت بو الشكرُة، كسذا رَأيذت، وأنذُو يقذُع حذااًل، والحذاُل ال تكذؾن 
 كقؾلػ "جاَء خالٌد باسَؼ الثَّغرِ  إال نكرًة،

واِللافُة المفغّيُة ما ال ُتفيُد تعريف السزا  وال تخريَرُو وإنسا الغَرُض مشيا الّتخفيُف في المفظ، بحذِ  التشؾيِؽ 
، وىذؾ التخفيذف المفغذي، ٕٙٙ )أما تدسيتيا بالمفغية فلّن فاودتيا راجعة إلذى المفذظ فقذج َأو نؾني الّتثشيِة والجسع.

ل يكتدذ  السزذا  مذؽ السزذا  إليذو التعريذف وال التخرذيص، وال تكذؾن ف   التشؾيؽ ونؾني التثشية والجسعبحذ
 ،  )مؽ، سي، البلم اِللافة ريو عمى معشى حر  مؽ الحرو  الدابقة 

 .مشكؼ ىديًا بالَغ الك بة  فجزاٌء مثُل ما قتل مؽ الَشَعؼ يحكؼ بو ذوا عدل حؾ قؾلر تعالى } 
)ىذذديًا( ضرراسة سضهررا ل غيررة أل هررا لررؼ ت تدررب التعريررم مررؽ السزرراف إليررر برردلضل أ هررا جرراءت لرر ة لمش رررة اإل)بذذالغ( سررر 

 ه ا القدؼ الثا ي يأتيػ سي  تب أخرى إن شاء ت تعالى. ت رضل ؾلؾف سي التعريم والتش ضر و والر ة تؾاس  الس

 تشبييات:

 عرب عمى حد  العؾامل تقؾل:: يج  جر السزا  إليو داوسا وأما السزا  ريالتشبيو اْلول

 مررت بذخادِم زيٍد.       رأيت خادَم زيٍد.     جاء خادُم زيٍد. 

وأمذذذا )خذذذادم( ريعذذذرب عمذذذى حدذذذ  العؾامذذذل  ، فذ)زيد( مجرورة في جسيع اْلمثمة وىذا ىؾ رأن السزا  إليو  
 جر.مجرور بحر  ال وفي الثالثةمفعؾل بو،  وفي الثانيةفاعل،  الجسمة اْلولىفيؾ في 

 ج  حذ  نؾِن السثشى ونؾِن جسع السذكر الدالؼ إن وقع أحدىسا مزافًا.ي التشبيو الثاني:

)كذاتبؾا الذذركة( فتحذذ  الشذؾن مذؽ السزذا  ،  تقؾل في نحؾ )كاتبان، كذاتبؾن( عشذد اِللذافة )كاتبذا الذذركة( 
 ْلجل اِللافة وجؾبًا.

                                                 
زرعة تفيد يف حارس اؼب يف اغبقيقة اإلضافة اللفظية ؽبا فوائد مهمة غَت التخفيف الفائدة األوذل تبُت االتصاؼ الدائم الثابت للشيء حىت صار كاالسم كاإلضافة ٕٙٙ

فالق اإلصباح{ ، الفائدة أنو اغبارس الثابت ، خبالؼ حارس ٌ اؼبزرعةَ  فهذه قد يراد هبا حدوث اغبراسة يف وقت قصَت أو طويل ومنو تعلم معٌت }عادل الغيب { } 
وقس على ذلك ، وأحسن من فصل اؼبوضوع معاين  َ الثانية ربقيق الوقوع } فمخرجو أىل { ابإلضافة دالة على ربقق الوقوع كأنو قد حدث أبلغ من ـبرجوَف أىل

 النحو للسامرائي .
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قبل إلافتو نحؾ )كتاٌب( تقؾل بعذد اِللذافة: )كتذاُب  - إن وجد في آخر السزا-يج  حذ  التشؾيؽ  التشبيو الثالأ:
 زيٍد( بحذ  التشؾيؽ.

حذ  )أل( مؽ صدر السزا  خذ مثًل كمسة )الكتاب( تقذؾل عشذد إلذافتيا:  اِللافة السعشؾيةيج  في  التشبيو الرابع:
افة المفغيذذة ريجذذؾز بقذذاء أمذذا اِللذذ ،  )ىذا كتاُب زيٍد( بحذ  )أل( السزا  وال يجؾز أن تقؾل: )ىذا الكتاُب زيد(

 )أل( في حاالت ستعرفيا في كت  أخرى إن راء ه تعالى.

 تدري :
  ؟اللمأم ) )في(أم  )مؽ(بضؽ أ ؾال اإلضاسة أهي عمى تقدير

ِ ِبَ ْضِر ِعْمؼٍ  }  ٔ َُّ  {  َوِمَؽ الشَّاِس َمْؽ َيْذَتِري َلْهَؾ اْلَحِديِث ِلُيِزلَّ َعْؽ َ ِوضِل 
 تمػ آياُت ال تاِب الحكيؼ{.قال ت تعالى }  ٕ
 {َقاُلؾا َأْضَ اُث َأْحبَلٍم َوَما َ ْحُؽ ِبَتْأِويِل اأْلَْحبَلِم ِبَعاِلِسضؽَ }   ٖ
 قال ت تعالى }و حؽ أقرب إلير مؽ حوِل الؾريدِ {.   ٗ

 قال ت تعالى }عالَضهؼ ّياُب  شدسٍ {.   ٘

 قال ت تعالى }وهؾ ال ي جعم ؼ خبل َف األرِض{.   ٙ

  تعالى }ألؼ ُيؤَخْ  عمضهؼ مضثاُق ال تاِب{.قال ت   ٚ

 قال ت تعالى }إن يؾَم ال رِل  ان ميقاتا {.   ٛ

ُ ُيْ ِتيُكْؼ ِسضِهؽَّ َوَما ُيْتَمى َعَمْيُ ْؼ ِسي اْلِ َتاِب ِسي َيَتاَمى الشَِّداءِ قال ت تعالى }   ٜ َُّ  {  ُقِل 

 خم  الرحسؽ مؽ ت اوت { ي} ما ترى س قال تعالى   ٓٔ

 جابة:اِل

: هرري اإلضرراسة بسعشررى مررؽ ، وأن يزرراف الذرريء إلررى مررا هررؾ مشررر ،  قؾلررػ : لرر ة خررز ، )لهررؾ الحررديث قؾلررر  .ٔ
والسعشررى : مررؽ يذررترى المهررؾ مررؽ الحررديث ، ألن المهررؾ يكررؾن مررؽ الحررديث ومررؽ غضررر  ، سوررضؽ «. ٕ»وبرراب  رراج 

 بالحديث.
 قال ت تعالى }تمػ آياتُ ال تاِب الحكيؼ{. .ٕ
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س أ ررر قضررل هرر   الدررؾرة بعررض آيررات    ألن هرر   الدررؾرة بعررض القرررآن أي آيررات مررؽ ال ترراب)مذذؽى اإلضرراسة بسعشرر  
ال تاب الحكيؼ وه ا يتزسؽ مردحضؽ مردح القررآن  مرر بأ رر حكريؼ ّرؼ تخرريص هر   الدرؾرة بأ هرا حكيسرة أل هرا بعرض مرؽ 

 .تمػ آيات الكتاب السبيؽ و  لػ } ال تاب الحكيؼ ، 
  اث مؽ أحبلم.أض يأ« مؽ»واإلضاسة بسعشى  .ٗ
 .)مؽ(: اإلضاسة عمى معشى ثياب سشدس .٘
ل رؽ } خبل رف األرض{  سرا ورد سري األ عرام أكثرر اتدراعا مسرا ورد   )فياإلضاسة عمى معشى  خلوف اْلرض() .ٙ

ػٔرّٞلجالظرط لفل٢لجُطٞظرؼسلكرو  اُزؼٔو٤ْسي ساطر ويؾ س } خبل ف سي األرض{ سخبل ف األرض ب ضر )سي 

 ٕٚٙ. جالظط٤لءلٝجُطصسفلٝ
 .)في(إلضاسة عمى معشى ا .ٚ
  .اللم: الغاهر أنَّ اإلضاسة بسعشى  .ٛ
 .أل ها إضاسة الذيء إلى جشدر  مؽ)ه   اإلضاسة بسعشى . } يتامى الشداء { ٜ 
بأ رر تعرالى خمقهرا بقدرترر القراهرة رحسرر  لئلشرعاراالضراسة بسعشرى الربلم {  مرؽ ت راوت خم  الرحسؽما ترى سي }   ٓٔ

 وت زبل

لسررا بضشهسررا مررؽ العسررؾم والخرررؾص  سررا سرري ّررؾب خررز سررإن الذررهاب يكررؾن ؾلدررا  وغضررر . اإلضرراسة بسعشررى )مررؽ   ٔٔ
 .ؾلس

به ا أكؾن بحسد ت عز وجل وتؾؼيقر وعؾ ر قد ا تهضك مؽ شرح اآلجرومية وقد  ان ال راغ مؽ  تابة ه ا الذررح 
الخررامس مررؽ يررؾم االّشررضؽ الخررامس عذررر مررؽ شررهر لرر ر  ررشة خسررس وعذررريؽ وأربعسا ررة وألررف لمهجرررة السؾاسرر  

  يدان  شة أربع وأل ضؽ ميبلدية. وه ا  مر مؽ سزل ت عز وجل وعؾ ر وتؾؼيقر.
الحسررد هلل الرر ي بشعستررر تررتؼ الرررالحات والررربلة والدرربلم عمررى لرر ؾة الررر ؾة مررؽ خمقررر أجسعررضؽ  ررضد ا ل وعمررى  

 لحسد هلل رب العالسضؽ. ادتشا آلر ولحلر والتابعضؽ وال عدوان إال عمى الغالسضؽ والعاؾلة لمستقضؽ وا
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لَخَلتَِقلك٢ِلجأْلَْزِل(ج٣٥س.لٝك٠لجألٗؼحّل ل)َخَلتَِقلجأْلَْزِل(ل ل.جٞجذٚل لأل-هحٍلجذٖلجٔحػسل لل  ْْ ٌُ لجَُِّر١لَجؼََِ َٞ ُٛ ٕلآ٣سلجألٗؼحّلضودٜٓحلٓحلٛٞلٖٓلٓعأُسل لهُٞٚلضؼح٠ُل ل)

َُْذَعَِ٘سلكََُِٚلَػشْللظ٤حملجُ٘ؼْلػ٤ِْٜلٖٓ لَجحَءلذِح ْٖ َٓ (لئ٠ُلهُٞٚلضؼح٠ُل ل) ْْ ٌُ لَػ٤َِْ ْْ ٌُ لَزذُّ َّ حلَدسَّ َٓ ل َُ جلأَضْ ْٞ لضَؼَحَُ َْ ح(لك٘حظدلجُ طحخلُْٜلك٢لذُيلذِلعلهُٞٚلضؼح٠ُل ل)هُ َٜ ُِ لَح ْٓ ُسلأَ

،لألٗٚلٝزدلك٢لآ٣سلكحاسلٌٗسزل،لكوحٍل لخلتقلك٤ٜحل،لك٤ِطلك٤ٚلٖٓلجُطٌٖٔللجُطؼس٣قلجُدجٍلػ٠ِلأْٜٗلخِلحؤٛحلجُٔحٌُٕٞلُٜحل،لٝك٤ٚلٖٓلجُطل ٤ْلُْٜلٓحل٤ُطلك٢لآ٣سلكحاس

ُٝٔحلًحٕلجُٔسجدلض٤ٛٞسلأٓسلشسًحتْٜل،لًٝحٗصلضذصَلذعِدلهدزضْٜلػ٠ِلٓحلٌٖٓلك٤ٚلٝجُطصسفلٓحلك٢لهُٞٚلضؼح٠ُل ل)َخَلتَِقلجأْلَْزِل(."لٝهحٍلجُروحػ٢لك٢لكحاس ل)

"للدالُسلػ٠ِلأْٜٗلػ٠ِلًلسضْٜلٝجٓطدجدلأشٓ٘طْٜلالل٣ِٔإٕٝلٓعٌْٜ٘لذطدذ٤سٙلإلٓحضسلًَلهسٕلٝجظط لفلٖٓلذؼدْٛلػْٜ٘ظرذحٗٚلجُؼحذد٣ٖلٖٓلجألزلل،لأدخَلجُجحزل

لك٤ََللٝهحٍلذؼضلجُٔلعس٣ٖل ل،لألٕلٓحلضودّلٛرٙلج٣٥سلٜٓ٘حلذًسلأَٛ ْْ ِٜ لاَلل٣ُْوَض٠لَػ٤َِْ َْ َّ٘ َٜ لَٗحُزلَج ْْ ُٜ ًَلَُسٝجلَُ ل َٖ جَُِّر٣ َٝ حلجُ٘حزلٖٓلٓرطدألهُٞٚل ل) َٜ لَػرَجذِ ْٖ ِٓ ل ْْ ُٜ ْ٘ اَلل٣َُ لَُّقلَػ َٝ ٞضُٞجل ُٔ
ًَلُٞزٍل ل ََّ ًُ َُِيلَْٗجِص١ل  ًَرَ
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